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I نادرا ما كانت هيئة تحرير »فكر وفن«  فخورة بعملها كما هي الحال مع هذا العدد الجديد. فحين 

اخترنا في �صيف عام ٢٠١٥ »الهجرة واللجوء« كملف لهذا العدد )�صيف ٢٠١٦( كان وا�صحا لنا اأنه 

�صي�صبح مو�صوع القرن. بيد اأنه لم يكن وا�صحا لنا، من جهة اأخرى، كيف �صتتطور اأزمة الالجئين من 

وقتها اإلى يومنا هذا. في الوقت نف�صه كانت ثمة مخاطرة لمجلة »بطيئة« ت�صدر مرتين في ال�صنة اأن 

تتناول مو�صوعا �صريعا كملف الالجئين يتطور في كل لحظة. بمعنى اأنها قد تجد نف�صها متاأخرة ولن 

تاأتي بجديد لو تناولته لأن الآخرين ربما كانوا قد األقوا المزيد من الأ�صواء على كل جوانب المو�صوع.

الهجرة واللجوء

وبالفعل كان علينا في هيئة التحرير اأن نت�ساءل فيما اإذا كان هناك ثمة ما يقال في ملف الالجئين بعد اأن يكون الآخرون 

قد اأ�سبعوه بحثا وتحليال. وهل هناك اأ�سوات جديدة يمكن اأن نقدمها في هذا العدد بعد كل ما كتب وقيل عن مو�سوع 

الهجرة واللجوء؟. وبالفعل كان الأمر مفاجئا حتى لنا نحن في هيئة تحرير »فكر وفن«. اإذ وجدنا اأن هناك الكثير مما لم 

يطرح بعد في هذا المو�سوع. كما اكت�سفنا اأن العديد من الأ�سوات المهمة لم تقدم اآراءها وتجاربها بهذا الخ�سو�ص بعد. 

هل تعرفون بختيار علي على �سبيل المثال؟ فهذا الكاتب الكردي العراقي الكبير، الذي يعتبر نجما في بالده، يعي�ص في 

مدينة كولونيا منذ �سنوات دون اأن يلتفت اإليه الجمهور الألماني. 

وي�سرح بختيار علي في هذا العدد، وبطريقة ل ي�ستطيع اأن يجاريه فيها اأحد، ماذا يعني لالجئ والمجتمع الذي يلجاأ 

اأن تكون هاربا على ال�سعيدين الداخلي  اأو »اختفاء المكان« ح�سب مفهومه. اأي ماذا يعني  اإليه مفهوم »تغيير المكان« 

والخارجي، اأو بكلمات الكاتب التحول من »الخوف من الظاهر« اإلى »الخوف من الكامن«. كما نتعلم من بختيار علي اأن 

مفهوم »الالجئ« هو �سعور داخلي واأن هذا ال�سعور يبقى كامنا في الإن�سان حتى لو اأنه كف عن اأن يكون لجئا منذ وقت 

طويل. هذه الحالة يعرفها الألمان اأي�سا من خالل تاريخهم الخا�ص، كما ت�سف بربارا ليمان في مقالتها في هذا العدد. 

وي�ساهم في ملف هذا العدد كتاب األمان اآخرون باأ�سماء قد تبدو غريبة اأي�سا مقدمين تجارب مختلفة عن »الهجرة« و 

»اللجوء« والمكان و »الغربة« كـ �ستيفن اأولي و ر�سا خياط  وعالم غرابوفاك و �ستاني�سواف �سترا�سبورغر. وحتى لو �سعر 

هوؤلء الكتاب باأنهم األمان، ربما ياأتي �سخ�ص ما وي�سنفهم على اأنهم غرباء اأو ربما مختلفون عنا (الألمان)  بطريقة اأو 

باأخرى وذلك اعتمادا على اأ�سمائهم. وبمقدور المرء، كما ي�سف �ستيفن اأولي في مقالته »مع الأ�سف كلنا عن�سريون«، اأن 

ي�سنف هذا الأمر كتمهيد للعن�سرية اأو ربما العن�سرية بذاتها. 

ومن خالل هذا الطرح ي�سبح الأمر �سعبا جدا على الالجئين الجدد ومدى تقبل المجتمع الألماني لهم في الم�ستقبل. 

واإذا تبنينا مقولة بختيار  التي يبذلونها لالندماج فيه.  باأنهم غرباء على هذا المجتمع رغم الجهود  األ ي�سعروا  بمعنى 

علي حول »جماليات عدم الندماج« فاإن على الالجئ األ يقدم عليه (الندماج) باأي ثمن. „فالندماج الكامل في البيئة 

والمحيط  الإن�ساني  الكائن  بين  ال�سرورية  النقدية  الم�سافة  على  يق�سي  الجتماعية  البوتقة  في  ال�سلبي  الن�سهار  اأو 

الجتماعي ــ ال�سيا�سي“، يقول الكاتب.

الهجرة“، كما يرى  „ت�سور غربي بحت لحكاية  اإل �سورة مخادعة و  الغربي ما هو  الفردو�ص  ال�سائد عن  والت�سور 

بختيار علي في مقالته. وبالرغم من ذلك تبقى هذه ال�سورة الفردو�سية عن اأوروبا بمثابة طوق نجاة واأمل للكثيرين الذين 

يحاولون الو�سول اإليها باأي ثمن. وهذا ما ي�سرحه األفريد هاكن�سبيرغر في مقالته في هذا العدد حول الو�سع في مدينة 

طنجة المغربية وكيف يحاول الالجئون مرات ومرات للو�سول اإلى اأوروبا. كما ت�سف الم�سورة وال�سحفية ال�سورية نور 

كلزي في �سهادتها »الرحلة المجنونة، المخاطرة الأخيرة« المخاطر التي تعر�ست لها في محاولتها الو�سول اإلى األمانيا 

عن طريق ما كان يعرف بـ »طريق البلقان«.

األمانيا وهما  اإلى  العدد �سهادات ل�سحفيتين �سوريتين و�سلتا موؤخرا  المقالة تجدون في هذا  اإلى هذه  وبالإ�سافة 

�سحى ح�سن و رو�ساك اأحمد. كذلك يقدم الكاتب الليبي محمد الأ�سفر تجربته مع اللجوء اإلى األمانيا.

اإعجابكم وتفاعلتم مع  اأكثر لو نال  اأعددنا لكم هذا العدد الخا�ص من »فكر وفن« و�سن�سعد  باأن  نحن �سعداء جدا 

م�سمونه.

رئي�ص تحرير مجلة «فكر وفن»
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اأنا اأنتمي اإلى الألمان العنيدين. ومهما تكررت ت�ساوؤلت الآخرين 

ب�ساأن موطني الأ�سلي، اأو كانت اأكثر جراأة وا�ستق�ست عن موطن 

والدّي الأ�سلي، فاإنني اأجيب اإجابة واحدة ل تتغير: اأنا من كولونيا. 

باأكثر من  ب  اأعقِّ األ  تقريبا  تعلَّمت على مدى خم�سة ع�سر عاما 

ابت�سامة على تلك التعليقات التي تحمل في طياتها معنى „ل تبدو 

كولونياً بالمرة“. 

تجاربي ال�صخ�صية مع العن�صرية  

اأبليت بالء ح�سنا في هذا ال�سدد حتى الآن. بل اإنني تغلبت اأي�سا 

على خجلي من التعامل علنا مع غيري من الألمان ممن ل ي�سبهون 

الألمان. فقد اكت�سبت تلك العلة خالل فترة طفولتي التي ق�سيتها 

في كولونيا، وتعد بال �سك نوعا من اأنواع العن�سرية القائمة على 

الجتناب. نبعت تلك النزعة من تجاربي ال�سلبية مع العن�سريين. 

ــن عامل  ــذاك اأكــثــر مــن اب ــ لــم اأكـــن اآن

اأن و�سعي  اأي  النا�ص،  اأجنبي في نظر 

اإلى حد بعيد.  الجتماعي كان متدنيا 

لأنني  بالإهانة،  واأ�سعر  اأغ�سب  فكنت 

ل�ست ابنا لعامل اأجنبي، بل اأنتمي اإلى 

حيثما جئت اإلى العالم، وهذا لم يتغير 

اأبداً. اأعلم الآن اأن هذا ما يُطلَق عليه 

اأو  الإقليم«  »حق  اأي   „Ius Solis“ ا�سم 

الوحيد  القانون  وهو  الميالد«.  »حق 

كانوا:  حيثما  الأطــفــال  يخ�ص  الــذي 

حيثما ولدوا.

نبعت عن�سريتي بطبيعة الحال من 

للطبقة  النتماء  اأرف�ص  كنت  �سخطي؛ 

ال�سفلى، اأردت اأن اأنتمي اإلى البراهمة. 

ــهــذا الــ�ــســبــب على  وربــمــا اأحـــر�ـــص ل

التحدث بلغة األمانية �سحيحة، لأوقف 

فمي  اأفــتــح  اأن  مــا  حــده  عند  الآخـــر 

واأتحدث. وقد لحظت اأن الكثيرين من اأمثالي، ممن ل ي�سبهون 

اأثبتت  وقــد  الإ�ستراتيجية.  تلك  يتَّبعون  »التقليديين«،  الألــمــان 

اهتمام  بعدم  التعليق  الحيان.وينبغي  معظم  في  بالفعل  نجاحها 

على زلت اأولئك الذين يثنون علينا مهاراتنا اللغوية الرائعة؛ اإل اأن 

اأعداد هوؤلء ت�ساءلت على مر العقود، وهذه عالمة جيدة. 

الأخــيــرة،  الآونـــة  في  �سريعا  م�سارها  عن  الأمـــور  انحرفت 

اأين تاأخذنا. كانت معالم  اإلى  اأنني ل اأعرف  واأ�سواأ ما في الأمر 

الطريق وا�سحة في فترة طفولتي: هناك النازيون القدامى، الذين 

على  يحر�سون  كانوا  اأنهم  اإل  بي،  مروا  كلما  ي�سايقونني  كانوا 

لم  كما  عليهم،  �سهود  وجود  عدم 

يلجئوا اإلى العنف. وكان هناك من 

كانوا  �سني، وهوؤلء  نف�ص  هم في 

ال�سذاجة  يتمتعون بقدر كاف من 

I قد ن�صبح غرباء، واإن لم نكن كذلك بالمرة. يحدث هذا حين يعتبرنا 

الآخرون غرباء على الدوام. ولكن، ماذا �صيحدث اإذا ما ان�صم اإلى الم�صهد 

فوج جديد من الغرباء الحقيقيين؟ بعد اأن اعتبرنا العن�صريون غرباء 

على غير طبيعتنا قد نتطبع نحن اأي�صا بقدر من العن�صرية تجاه اأولئك 

الغرباء الجدد. حول جدلية العن�صرية في األمانيا كبلد هجرة.

    

مع االأ�صف كلنا عن�صريون!

حين ن�صبح غرباء على اأنف�صنا وعلى الآخرين!

STEVEN UHLY  صتيفن اأولي�

لجئون �سوريون اأمام نزل 

يقيمون فيه، ولية بافاريا

Photo: Achim Wagner
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من  واأحيانا  ال�سعب،  من  كــان  اأولــئــك  الكبار.  �سعارات  لتكرار 

الم�ستحيل، تجاهلهم. وكانت هناك الجماهير الم�سحونة، وهوؤلء 

التطرق  اأمثالي من دون  التعامل مع  لم تكن لديهم دراية بكيفية 

اإنه �سعور بالغربة يحا�سرني من جميع الجوانب  اإلى العن�سرية. 

كالح�سوات القطنية، وربما يكون الأكثر فتكا على الإطالق، لأنني 

ظللت لفترة طويلة ل اأعرف من الم�سوؤول عن تلك الم�سكلة: هل 

هو اأنا اأم الآخرين؟

توابع الحرب العالمية  

في  و�سواء  الوحدة.  قيام  لحين  العزلة  من  تعاني  األمانيا  كانت 

األمانيا ال�سرقية اأو في الغربية، كانت العن�سرية من المحظورات 

بعد  اإزائها  بالخزي  األمانيا  ول�سعور  اليهود  محرقة  اأعقاب  في 

هزيمتها ال�ساحقة في الحرب العالمية الثانية. وجاء تطبيق هذا 

الحظر في المانيا ال�سرقية ب�سكل مطلق. فلم يكن هناك �سالت 

تذكر مع العمالة الأجنبية وعا�ص الفا�سيون، وفقا للرواية الر�سمية، 

في األمانيا الغربية، بينما كانت األمانيا ال�سرقية ال�ستراكية ت�سعى 

جاهدة لخلق اإن�سان جديد.وبالتالي لم تكن هناك مواجهات عملية 

مع الما�سي. 

اأي�سا،  الغربية  األمانيا  المحظورات في  العن�سرية من  وكانت 

اإل اأن المجتمع هناك اتبع اإ�ستراتيجية مختلفة للعودة اإلى و�سع 

في  عام  ب�سكل  تمثَّلت  الإ�ستراتيجية  وتلك  اأخرى.  مرة  الطبيعي 

مبداأ: التعلُّم من اأخطاء الما�سي. ما فعله الأمريكان عقب الحرب 

على  النازية  بالمعتقالت  المحيطين  ال�سكان  اإجبار  من  مبا�سرة 

لمجتمع  ثقافي  توجه  اإلــى  تدريجيا  تحوَّل  الــداخــل،  من  روؤيتها 

باأكمله. وتحت �سعار التعوي�ص، التزمت األمانيا بدفع مبالغ مالية 

لإ�سرائيل، وهي ال�سابقة الأولى من نوعها في التاريخ الق�سائي. 

في  تت�سرر  لم  لدولة  تعوي�سات  دفع  تم  اأن  قبل  من  يحدث  لم 

المقام الأول لأنها لم تكن قائمة كدولة اإبان محارق اليهود ولكون 

الخم�سينيات  فترة  اأخيرا  انتهت  وحين  الأفــراد.  من  �سحاياها 

الكئيبة، بداأت مواجهة اآخذة في الحتدام مع العهد النازي. 

وكل ما �ساع في هذا الإطار من �سعور بالذنب وتنوير وتعوي�ص 

ع�سويتها  ا�سترجاع  في  األمانيا  لدى  قوية  برغبة  مدفوعا  كان 

ا�سترجاع  م�ساألة  كانت  طالما  الــدولــي.  المجتمع  في  الكاملة 

الأو�ساع الطبيعية من �سرديات الألمان الكبرى، وظلت هكذا حتى 

وقتنا هذا، ل�سيما منذ �سقوط جدار برلين واإعادة التوحيد. اإل 

اأن الم�سكلة الكامنة في ال�سعي اإلى ا�سترجاع الأو�ساع الطبيعية، 

تمثَّلت في ظن الألمان اأن باإمكانهم طي ال�سفحة النازية البغي�سة 

بما تحويه من اإبادات جماعية بعد النتهاء من مهمتهم في التغلب 

ه عقب انتهاء الحرب مبا�سرة وظل  على الما�سي. وبداأ هذا التوجُّ

الوعي  �سياغة  في  التوجه  هذا  و�ساهم  هذا.  يومنا  حتى  قائما 

التاريخي للعديد من الألمان. 

على هذا النحو، لم يكن بالإمكان التغلب فعليا على العن�سرية 

في األمانيا الغربية اأي�سا. وهو ما ات�سح بالفعل من خالل اأ�سلوب 

عن  ال  العمَّ اأولئك  عزف  حينما  المهاجرة.  العمالة  مع  التعامل 

الألمان  َقِبَل  مهمتهم،  انتهاء  بعد  الأ�سلية  مواطنهم  اإلى  العودة 

بوجودهم على م�س�ص باعتبارهم �سيوفا دائمين، وبقى الأمر على 

هذا الحال لفترة من الوقت. وحتى بداية القرن الـ 2١ زعم بع�ص 

ال�سيا�سيين البارزين اأن األمانيا لي�ست بلدا م�ستقبال للهجرة على 

الرغم من كونها كذلك بحكم الواقع القائم على مدى ن�سف قرن 

م�سى.

العن�صرية الإيجابية وال�صلبية  

العن�سرية  حظر  راأ�سها  على  الأ�سباب،  لعدة  العماء  هذا  ويعود 

القائمة بالفعل في المجتمع. واإن ما اأدى في األمانيا ال�سرقية اإلى 

ب، حالة  تعمية كاملة، اأثار في األمانيا الغربية، ذات ال�سمير المعذَّ

عامة من عدم اليقين والحيرة. ف�سعر الكثيرون بعدم الراحة في 

وجود مواطنين اآخرين ذوي مظهر اأجنبي، على الرغم من كونهم 

األمان في حقيقة الأمر، وذلك لأنهم لم تكن لديهم دراية بكيفية 

الحرج  يت�سنَّع  معظمهم  كان  عن�سري.  غير  نحو  على  الت�سرف 

اأ�سفر في كثير من الأحيان عن  باأن يتجاهلني بكل ب�ساطة. مما 

توا�سل خال من الكلمات والنظرات في المحالت التجارية على 

�سبيل المثال. 

وثارت في الثمانينيات ردود اأفعال عك�سية فريدة من نوعها. 

فكان من الوارد اأن اأكون جال�سا في �سرفة اإحدى مقاهي بوّن لياأتي 

�سخ�ص فجاأة ويجل�ص معي ويحدثني بحما�ص عن روعة الأتراك. 

اأو اأن يبت�سم في وجهي بجراأة �سديدة اأ�سخا�ص غرباء عني تماما، 

وكاأنهم يريدون اأن يقولوا لي: اإنه لمن الجيد اأنك بيننا. واأ�سبحُت 

في الوقت الحا�سر اأتعر�ص للكثير من هذه المواقف. لم اأعرف 

قط كيف يُفتَر�ص بي التعليق على ذلك، كثيرا ما كنت اأحدق اإليهم 

في ذهول وي�ساورني القلق ما اإن كانت نظرتي قد اأعطت انطباعا 

وديا وحوَّلت عن�سريا اإيجابيا اإلى عن�سري �سلبي. 

اأ�سيب الألمان ب�سدمة اإزاء موجة الهجمات المعادية لالأجانب 

التي اندلعت بعد �سنوات قليلة من اإعادة توحيد األمانيا، فقد ظنوا 

اأنهم تغلبوا على العن�سرية. اإل اأن اأمثالي �سعروا من جهة اأخرى 

المطاف  نهاية  تجلَّت في  المنكرة قد  الحقيقة  لأن  كبير  بارتياح 

خالل  مــن  النا�ص  تحرر  كيف  لحظت  التالية  ال�سنوات  وفــي 

ال�سيف  من  الت�سامن  عن  التعبير  واأ�سكال  ال�سوئية  ال�سال�سل 

معادين  جميعا  اعتبارهم  في  والمتمثِّل  اأعناقهم  على  الم�سلط 

لالأجانب. ومن ثم هداأت ردود اأفعال الجماهير. اإل اأنه ما لبثت اأن 

حظيت العن�سرية بالقبول مرة اأخرى، فاأ�سبح للعن�سريين وجود 

في المجال�ص الت�سريعية المحلية ومجال�ص المدينة وجميعها اأمور 

محزنة اإلى اأق�سى حد. اإل اأنهم �سلَّطوا في الوقت نف�سه ال�سوء 

على العن�سرية، وهو ما �سب في م�سلحة اأولئك الذين �سككوا في 

اإدراكهم (لتلك العن�سرية القائمة والتي ل يعترف بها الآخرون).  

عاما  ثالثين  اأم�سيت  اأن  بعد  المجتمع  في  اندمجت  وهكذا 

افون يتطلعون اإلّي،  في قوقعتي المتوارية. اأ�سبح البائعون وال�سرَّ
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التحدث  اأجيد  اأنني  بداية  يفتر�سون  العامة  الأماكن  في  والنا�ص 

باللغة المحلية. حتى اأنني كدت اأن�سى لفترة من الزمان اأنني ل�ست 

األمانيا حقيقيا في واقع الأمر. 

حتى الآن. 

في الوقت الذي يتابع فيه الألمان الآخرون الأخبار بقلق، فيلجئون 

مف�سدي  اأو  الن�ساء  مغت�سبي  من  اأو  الإرهابيين  من  للخوف  اإما 

التحاد  انهيار  من  اأو  الأمــرا�ــص  ناقلي  اأو  النفعيين  اأو  الثقافة 

الأوروبي جراء اأزمة الالجئين، اأ�سعى دوما اإلى تقييم الأحداث اإزاء 

و�سعي وو�سع اأبنائي في الف�ساء العام المجهول، اأي في ال�سارع 

هذه  اإزاء  بماأمن  نحن  مدى  اأي  اإلى  اليومية.  الحياة  اإطــار  وفي 

الغوغاء؟ ما مدى قوة الطبقة المتح�سرة التي ت�سيطر على تلك 

ال�سخ�سيات الفظة، التي تهون التطرف، وعلى هوؤلء المحر�سين 

يذهب  اأو  والتنزه،  للت�سوق  اأذهب  بينما  الجماعيين،  والمختلين 

اأبنائي اإلى المدار�ص اأو يلعبون في الخارج مع اأ�سدقائهم؟ 

اأي  يحدث  لم  لأنــه  ال�سوؤال،  هــذا  على  الإجــابــة  اأ�ستطيع  ل 

تغيير ظاهري في البيئة المحيطة بي. ولكنني األحظ اأن �سلوكي 

ال�سخ�سي لم يعد كال�سابق. كنت اأتمتَّع في الما�سي بجهاز اإنذار 

ميول  ذوي  جدد  نازيون  اأمامي  ظهر  اأن  حالة  في  ب  متاأهِّ ر  مبكِّ

عنيفة، فاأ�سبحت الآن اأنتبه اأي�سا اإذا ما ظهر في ال�ساحة رجاٌل 

ذوي مالمح م�سلمة. واأت�ساءل في نف�سي، هل �سي�سحبون اأ�سلحتهم 

الآن اأم �سيلقون القنابل ويتحر�سون بالن�ساء؟ فترتفع حالة التاأهب 

تثبت  اأن  اإلى  ثــواٍن  ب�سع  ذلك  وي�ستغرق  „ب“!  الدرجة  اإلى  لدّي 

�سلمية هوؤلء الوافدين الجدد. اإل اأن ا�ستجابتي تبقى م�سروطة. 

الأمر المزعج في هذا ال�ساأن هو اأنني اأثير نف�ص النتباه لدى 

اأ�سخا�ص اآخرين لكوني األمانيا ل ي�سبه الألمان. ول يمكنني حتى 

لو  نف�سي،  في  ال�سكوك  �ساأثير  اأنني  بالأحرى  اأتخيل  بل  لومهم. 

�سادفت نف�سي ك�سخ�ص غريب في الطريق. 

الالجئين  موجات  جراء  اندلع  الذي  الخوف  هذا  اأن  ويبدو 

التي اجتاحت البالد من ناحية، والهجمات الإرهابية للمتطرفين 

جهة  من  الغربية  الأوروبــيــة  المدن  في  وقعت  التي  الإ�سالميين 

اأخرى، ل يمت ب�سلة لتلك العن�سرية المر�سية التي تاأ�سر كارهي 

الأجانب. فال�سمة المميزة للنازيين الجدد تتمثل في اأن موقفهم 

ل ي�ستند اإلى مطالب �سيا�سية م�ستركة، بل اإلى ا�سطراب نف�سي 

ال�سبب  بين  الخلط  اإلــى  يتجهون  جميعا.  بينهم  يجمع  م�سترك 

الم�سكلة،  في  ال�سبب  باعتبارهم  الأجانب  اإلى  والنظر  والنتيجة 

وهو ما يماثل الآلية التقليدية للمحافظة على الذات التي تن�ساع 

اإليها ا�سطرابات اأخرى. واأنا متاأكد اأن هوؤلء النا�ص ي�سعرون في 

حقيقة الأمر بالغربة عن اأنف�سهم. 

عن�صرية ماأ�صاوية جديدة  

نف�سي،  ــا  اأن �سحيتها  �سقطت  التي  الجديدة،  العن�سرية  اأمــا 

بالماأ�سوية  ن�سفها  اأن  يمكننا  مختلف.  نظام  اإلى  ت�ستند  فتلك 

وبتلك  الما�سي  العام  باري�ص  بــاأحــداث  الرتــبــاط  وثيقة  لأنها 

اأن تلك  التي �سهدتها كولونيا ليلة راأ�ص ال�سنة. فعلى الرغم من 

مثلها  الخارجي،  الأ�سخا�ص  مظهر  على  اأي�سا  تعتمد  العن�سرية 

اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�ستند  اأنها  اإل  المر�سية،  العن�سرية  مثل 

اأحداث فعلية، وهذا ما يجعلها ت�ستقطب عددا اأكبر من ذي قبل، 

ن�سخة  اإنها  بالمرة.  عليها  يبدو  ل  العن�سري  الطابع  لأن  وذلك 

م�سروع  قلق  �سورة  في  تظهر  الم�ستترة،  العن�سرية  من  جديدة 

ومبرر. ولذا من يجروؤ على الوقوف في مواجهتها؟ 

من  فكل  عــدة.  نــواح  من  ال�سدد  هــذا  في  الحدود  تتال�سى 

اإلى  ينتمي  المغت�سبين  والالجئين  الإ�سالمية  الدولة  اإرهابيي 

م�سترك  كعامل  الإ�ــســالم  فيظهر  الإ�سالمية.  الثقافة  محيط 

لمختلف ال�سرور، وتتدفق في هذا ال�سدد تيارات عدائية كثيرة، 

الأ�سلمة  ومناه�سي  الجدد  النازيين  بين  الفوارق  يجعل  ما  وهو 

و»المواطنين القلقين« معر�سة لخطر الزوال.

اأن التغطية الإعالمية لالأحداث المثيرة  اأن نن�سى  ول ي�سعنا 

�ساهمت ب�سكل كبير في بزوغ تلك العن�سرية الماأ�سوية. فمعظمنا 

العن�سرية  اأن  المعروف  ومن  بنف�سه،  التجارب  تلك  يعاي�ص  لم 

فيها  تقل  التي  المناطق  تلك  ب�سفة خا�سة في  تتجلى  المر�سية 

اأعداد الأجانب. 

الأحداث  للم�ساركة في  الفر�سة  الإعالمية  التغطية  لنا  تتيح 

الرغم  على  وتبقى  بالدنا،  في  المبا�سرة،  بيئتنا  في  تجري  التي 

من ذلك محجوبة عنَّا. لم ي�سبق لي اأن راأيت اإرهابيين من الدولة 

تحر�ص  لم�ساهدة  اأ�سطر  ولــم  مــذابــح،  �سهدت  اأو  الإ�سالمية، 

مواطنين من �سمال اأفريقيا بن�ساء األمانيات. اإل اأن هذا بالتحديد 

والمطلقة  ال�ساملة  الإعالمية  التغطية  اقتران  خوفي،  ي�سعل  ما 

في  مبا�سر  ب�سكل  عليها  الطالع  اأو  الأحــداث  تلك  اختبار  بعدم 

الحياة اليومية. حينما اأذهب اإلى المدينة تم�سط حوا�سي المنطقة 

لمحت  ما  اإذا  وفقط  اأية مخاطر،  لكت�ساف  با�ستمرار  المحيطة 

اأمر  تنتابني لحظات من الرتياح. هذا  ال�سرطة  رجال من رجال 

جديد علّي. 

م�سلما  يبدو  رجــال  باعتباري  للمالحظة  نف�سي  اأنــا  اأخ�سع 

بالمعنى العام. اإل اأن لدّي مخاوف اأخرى ترتبط بهذا الأمر على 

نحو مبا�سر: هل �سي�ساهم وفود المواطنين ذوي المالمح الجنوبية 

على تحفيز العن�سرية المر�سية؟ الإجابة ينبغي واأن تكون „نعم“ 

في الوقت الحا�سر؛ لأن هناك بيانات محددة عن الجموع الوافدة، 

وهو ما ي�سب حاليا في م�سلحة اليمينيين. 

اأبناء المهاجرين �صد الالجئين؟  

لأن  الفكرة،  بهذه  اأخــرى  مرة  العن�سرية  ال�سفة  اكت�سب  اأنــا  ها 

خوفي من العن�سريين يعد ت�سرفا عن�سريا في حد ذاته. فال�سق 

الأيمن  �سقه  يخ�سى  بينما  بالالجئين،  يرحب  قلبي  من  الأي�سر 

تفاقم العن�سرية جراء وجودهم. اأميل اإلى و�سف ذلك بالعن�سرية 

من الدرجة الثانية اأو بالعن�سرية غير المبا�سرة. هناك اأ�سخا�ص 
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اأنف�سهم  بالتحديد، فهم  ال�سبب  لهذا  الالجئين  لديهم �سيء �سد 

من اأبناء مهاجرين. 

وباعتباري �سخ�سا عن�سريا مناه�سا للعن�سرية، فاإنني اأرى اأن 

من �ساأن „المتزاج الجن�سي“ لالألمان اأن يق�سي نهائيا على اأ�سباح 

الما�سي ذات ال�سلة بهو�ص الجن�ص الآري. ولذا، فيا مرحبا بق�سار 

القامة ذوي الب�سرة الداكنة! يا ليتني اأغمر األمانيا كلها بالأجانب 

اأق�ساها،  اإلى  اأدناها  من  الجمهورية،  مواطني  جميع  يعود  حتى 

اإلى ر�سدهم ويتعلمون التعاي�ص مع من يختلفون عنهم في ال�سكل 

والمظهر. 

ولأنني كثيرا ما �سقطت �سحية لحماقة العن�سريين التقليديين 

من الألمان، فاأنا ل اأريد اأن تتزايد اأعداد تلك الفئة اأكثر من ذلك. 

اإل اأنه حينما يغت�سب رجال م�سلمون ن�ساء األمانيات، فاإن اأعداد 

تلك الفئة تنمو وتنمو على نحو متزايد. 

يا اإلهي، كم اأكره هوؤلء المر�سى بالكراهية! تزداد حالتي �سوءا 

يوما بعد يوم، فقد اأ�سبحت في الوقت الراهن ل اأثق على الفور 

فيمن يبدو لي األمانيا على نحو مبالغ فيه. ومن يدري، األي�ص من 

الممكن اأن تتطور عن�سرية المذعورين الماأ�سوية في اأي وقت اإلى 

عن�سرية قائمة على الكراهية المر�سية؟ 

يا ليتني اأ�ستطيع اأن اأرى النا�ص كمجرد اأفراد! كٌل مختلف عن 

األن يكون هذا رائعا؟ ولكن راأ�سي يعج بالنماذج الم�سبقة  الآخر، 

وعادات الإدراك والمخاوف بل وبالخوف من المخاوف. 

لالأ�سف، كلنا عن�سريون.

 �صتيفن اأولي  كاتب روائي ولد في كولونيا عام ١٩65 لأم األمانية واأب 

بنغالي. وتعد رواية »طفل الحظ« (Glückskind) اأكثر رواياته نجاحا 

اأولي مع  اإلى فيلم �سينمائي. يقيم �ستيفن  اأي�سا  حتى الآن، وتحولت 

اأ�سرته في ميونيخ، وذلك بعد اأن اأقام لفترة طويلة في البرازيل.

ترجمة: هبة �سلبي
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I من الغريب اأن م�صاألة النتماء لخلفية ثقافية مزدوجة  ما زالت  

مثيرة للده�صة، لكن لي�س كثيرا، كما كانت عليه  الحال  في الما�صي. 

خا�صت كاتبتنا تجربتها الخا�صة مع ال�صعور الدائم بالتواجد في المكان 

الخطاأوالأحا�صي�س الم�صطربة بين الغربة والحنين، وما لبث الأمر اأن 

�صحرها بف�صل القراءة والكتب والرحالت.

ذو  البقدون�ص  لي�ص  خا�سة.  ب�سورة  البقدون�ص  اأمــي  افتقدت 

الوريقات ال�سغيرة المجعدة، اإنما البقدون�ص ذو الأوراق المل�ساء 

الذي ت�ستريه في ربطات �سميكة من ال�سوق. كما افتقدت اأي�سا 

الكزبرة والكو�سة الطازجة. كنا قد عدنا للتو اإلى األمانيا بعد غياب 

فنون  اأمي خاللها  واعتادت  اأعــوام ع�سناها في جدة  ثمانية  دام 

اأخي  المائدة. تقبل  اأي�سا افتقدنا تنوعات  الطبخ المحلية. نحن 

الحداد  اأعلنا  فقد  ووالــدي  اأنا  اأما  �سريعا،  البامياء  وجود  عدم 

على الملوخية الحبيبة �سنوات طوال. بذلت والدتي كل ما بو�سعها 

تغ�ّص،  فراحت  الأ�سكال،  من  ب�سكل  المف�سلة  اأطباقنا  لنا  لتطهو 

اأولى  من  كواحدة  تركي جديد  كل محل  وتق�سد  وترتجل،  تزّيف 

ــور على  ــعــث ــل ال ــ ــه عــلــى اأم ــن ــائ زب

البقدون�ص الم�ستهى، ممنية النف�ص 

باإمكانية الأمر.

بلدة  كان ذاك عام ١٩88 في 

�سغيرة من منطقة الرور، وقد تمكنت بين الوقت والآخر من العثور 

على بقدون�ص ناعم الملم�ص اأو كو�سة طازجة.

ال�صعادة في جدة  

ال�سعودية.  من  واأبــي  المولد  األمانية  اأمــي  اأن  هنا  اأذكــر  اأن  علي 

وترجع خطوة النتقال اإلى األمانيا، موئل اأجدادي لأمي، في المقام 

    

 �صجرة ميالد في جدة وبامياء في األمانيا

حين ي�صبح المكان الخطاأ وطنا

RASHA KHAYAT  ر�صا خياط

لجئون �سوريون في نزهة، 

ولية بافاريا

Photo: Achim Wagner
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الأول اإلى الفكرة القائلة اأن حياة الأطفال، ح�سنا حياتي اأنا كفتاة، 

�ستكون اأف�سل في األمانيا، كذا �سيكون دخولي المدر�سة اأي�سر. لم 

يكن القرار �سهال على اأحد. خا�سة اأمي، ال�سقراء الحنون، التي 

تفتقدها  �سعيدة في جدة،  كانت  كم  �سديد  وبحزن  تذكر  لزالت 

حتى اليوم وتعتبرها وطنها.

لم�ست في هذه الأثناء، وقد دام الأمر طويال حتى تيقنت، اأن 

اأغلب مواطني ما يُدعى بالغرب ينذهلون وي�ستف�سرون متفاجئين 

حين يقال لهم اإن امراأة األمانية، عائلة مختلطة، قد �سعرت بالراحة 

بالعناوين  اإعالميا  المعروف  البعيد  البلد  ذلــك  في  وال�سعادة 

اإلى  ال�سيارة  باأي �سيء من قيادة  ال�سلبية، حيث ل ي�سمح للمراأة 

والعد�ص  للبقدون�ص  ت�ستاقون  هذا  ورغــم  م�سرفي.  ر�سيد  فتح 

المجرو�ص؟! اأما زال في روؤو�سكم عقول؟!

الوطن  مع  كرها  اأو  طوعا  اأمورنا  رتبنا  بالطعام،  يتعلق  فيما 

جدة  في  ال�سنوية  الإجــازة  تنتهي  الأ�سكال.  من  ب�سكل  الجديد، 

والعد�ص  المدم�ص،  الفول  و�سحن علب  منه  كبيرة  كميات  بت�سوق 

المجرو�ص، ومختلف التوابل والرمان الطازج في حقائب �سخمة 

بذور  مع  الم�سوي  الباذنجان  رائحة  تنت�سر  وحين  األمانيا.  اإلــى 

الحتفال  بطقو�ص  ن�سعر  الألماني،  البيت  في  والكزبرة  الرمان 

ربما  بل  القديم،  للمنزل  ال�سوق  يطفئ  ل  الذي  الأمر  بالميالد. 

يزيده قليال.

اأ�سياء اأخرى كانت اأ�سعب على اأفهامنا. على �سبيل المثال، لَم 

علينا اأن ن�سمع با�ستمرار، في المدر�سة مثال، عبارات على غرار: 

بالنتيجة  اأنتم  األمانيا،  في  للعي�ص  ال�سعادة  غاية  في  اأنكم  بد  ل 

للعيان  باٍد  غير  الأطفال،  نحن  خا�سة  النوعي،  اختالفنا  األمان! 

للوهلة الأولى، نتكلم الألمانية بطالقة ودون لكنة، ب�سرتنا لي�ست 

داكنة ب�سكل ملحوظ  ول �سعرنا داكن. كل ما هنالك اأن اأ�سماءنا 

غريبة، علينا تهجوؤها كلما �سئُلنا عنها، اإنه ال�سيء الوحيد الذي 

لم يكن للوهلة الثانية منا�سبا لمجتمع البلدة ال�سغيرة في منطقة 

الرور الألمانية. لقينا ترحيبا حارا، بل طيبا كما يُقال، فلماذا اإذن 

ن�سعر اأننا غرباء، على الهام�ص، وفي الوقت ذاته ملحقين بجماعة 

دون اإرادتنا؟ هل هو الطق�ص البارد؟ هل هم الأطفال الغرباء؟ اأم 

ندرة الطعام العربي؟ 

محاولت التكيف  

عندما اأعود بذاكرتي اليوم اإلى �سنواتي الأولى في األمانيا، واإلى 

جميع الأ�سئلة التي طرحتها (اأو لم اأطرحها) على نف�سي اأو طرحها 

اآخرون (اأو لم يطرحوها)، اأ�سعر اأحيانا بالدوار.

لقد انقلبت حياتنا، فجاأة اأ�سبح المنتجع ال�سابق لدى الأجداد 

في األمانيا منزلنا ومنزلنا ال�سابق مجرد م�سيٍف لق�ساء العطالت. 

اللغة،  ب�سبب  غرباء،  نكون  اأن  في  الحق  لنا  يكن  لم  هذا  ورغــم 

واأفراد العائلة الألمان. لكن مازال ذلك الحنين، ذلك التوق، قائما 

األمانيا  اأن حياتنا في  الم�سّرون على  الجميع،  يقبله  لم  فينا، ما 

اأف�سل بكثير، اأكثر حرية واأجمل. بداأت اأخجل من نف�سي، وت�سخم 

�سعوري باأني ل�ست طبيعية كوني ل اأرى ما يجب اعتباره الأف�سل 

في هذه البلدة بمنطقة الرور ال�سغيرة.

ا�سما، هو  ال�سيء  المكان الخطاأ. ل نعرف لهذا  الوجود في 

�سوت داخلي ي�سرخ فينا: „مخطئ اأنت اإن لم ت�سعر بالراحة هنا“. 

هذا ما يقوله لك من حولك: „عليك اأن ت�سعر بالراحة. اأنت ال�سبب 

بكل تاأكيد“.

بحقيقته  البوح  من  اأتمكن  لم  طويال.  ذاك  �سعوري  ا�ستمر 

ف�سال  فّي،  عيبا  يكون  اأن  من  �سديد  وخوف  كبير  عار  لأحــد، 

اأني  لو  اأكبر،  جهدا  بذلت  اأني  لو  ال�سابة:  اأنا  وفكرت  ذاتيا. 

عني  وخلعت  األمانيتي  و�سقلت  العرب،  عن  �سخيفة  نكتا  رويت 

كينونتي  عن  وابتعدت  األمانية  اأني  على  اأ�سررت  لو  عربيتي، 

العربية، لتطابق �سعوري يوما ما مع ما اأجمع عليه الآخرون.

التحرر بالأدب  

من  التخرج  قبل  ع�سرة،  الثامنة  اأو  ال�سابعة  في  واأنــا  قــراأت،  ثم 

الثانوية على كل حال، تلك الجملة التي ت�سف �سعورا ماألوفا لدي 

وللمرة الأولى: „ا�سمي كريم اأمير، اأنا انكليزي، ن�ساأت وترعرعت 

كاإنكليزي، اأو تقريبا على كل حال.“ الجملة الأولى من رواية حنيف 

قري�سي »بوذا ال�سواحي«: „اأو تقريبا على كل حال“، هذه الكلمات، 

كل  وتعك�ص  والب�ساطة  ال�سهولة  في  غاية  الملحقة،  الجملة  هذه 

�سكوكي، كل ما اأعاني من قلق من نف�سي ومن العالم المحيط بي. 

عثرت على �سخ�ص يختلف تماما عما ي�سي به ا�سمه.

ل�سماع  ت�سطر  التي  البريطانية  كريم  اأم  الرواية عن  تحكي   

الهندي  الم�سلم  كريم  والد  بحّق  العن�سرية  جيرانها  مالحظات 

المندمج اجتماعيا، والذي يتخّذ لنف�سه فجاأة دور الغورو البوذي 

يلقي  لليوغا،  عمل  ور�ــســات  يفتتح  الو�سطى،  للطبقة  حي  في 

جديدة.  هوية  بذلك  لنف�سه  ويخلق  الروحانيات  عن  محا�سرات 

ن�سمع في الرواية كل الأ�سوات، �سارخة وهام�سة، خفية وهجومية، 

الحياة  تكون  كيف  ال�سوؤال:  خلفية  على  دائما  �سخ�سية،  كل  في 

با�سم غريب، هيئة غريبة في �ساحية �سغيرة و�سيقة.

كنت قد تعودت القراءة ب�سكل متوا�سل، بل وعملت في مكتبة 

على اأمل اأن اأجد تف�سيرا ما لهذه الهوة الم�سببة في داخلي. بّينت 

ربما  المهاجرين،  اأبناء  من  كامل  لجيل  وربما  لي،  قري�سي  رواية 

للمرة الأولى، اأن ال�سعور المفرط  بالنزياح ل ياأتي من الداخل بل 

يفر�ص عليك من الخارج، اأن التالميذ في المدر�سة، الزمالء في 

النية  ح�سنة  بمالحظاتهم  با�ستمرار،  ي�سعونك  والجيران،  العمل 

من ناحية وبعدائهم ال�سريح من الناحية الأخرى في هذا الموقع 

المختلف، في خانة »الآخر«. ل تزال رواية »بوذا ال�سواحي« اأهم 

كتاب في حياتي حتى اليوم.

اأقراني  �سعر  كما  فهمني،  اأحــدا  اأن  �سعرت  روحــي،  اتقدت 

 .»Beatniks البِيت  »ثقافة  اأو  هي�سه  لهرمان  البراري«  »ذئب  مع 

قري�سي  مثل  يوميات، حاولت  كتبت  وكتبت،  كتبت  الكتابة،  بداأت 

العثور على الكلمات وال�سور التي تعبر عن �سعوري بالغربة، في 
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محيطي الخارجي. قراأت وكتبت، كتبت بالتف�سيل عن البلدة، عن 

والتالميذ.  الأهل  الأ�سرة،  مع  والخارجية،  الداخلية  ال�سراعات 

اإلى نمط رائع من العزلة، عزلة القارئ  كتبت لأخرج من عزلتي 

الكاتب.

مدينة  و�سكنت  ــرور  ال منطقة  في  ال�سغيرة  البلدة  هجرت 

متو�سطة على نهر الراين. فيها مروج خ�سراء ريانة، ومبان قديمة 

الجامعة  الج�ص، وقلعة قديمة �سفراء ت�سم  ملونة واجهاتها من 

التي در�ست فيها لحقا. فيها مزيد من الكتب، مزيد من الأدب 

من  قربوني  اأجنبية،  اأفالما  اأرونــي  جــدا،  اأحببتهم  جدد  واأنا�ص 

لمي�سيل  الحرب«  �ساحات  »تو�سيع  رواية  وو�سعوا  الحديث  الفن 

ويلبك على و�سادتي. بداأ العالم يفتح لي اأبوابه، دخل هواء جديد 

في  لكريم  كما جرى  ال�سغيرة.  البلدة  �سغطتها  التي  حياتي  في 

رواية »بوذا ال�سواحي«، حيث انتقل اإلى لندن وغدا ممثال. وللمرة 

الأولى �سعرت حقا اأني في بيتي، في الفن، في اللغة التي امتلكت 

نا�سيتها. في الآن ذاته، ما اأدركته متاأخرة، اإنني ابتعدت اأكثر فاأكثر 

عن الأ�سرة التي �ساركتها �سعور الغتراب، وال�سوق اإلى المهجور، 

اإلى البقدون�ص والكزبرة الطازجة.

ال�صياحة في العالم العربي  

هزت درو�ص ال�ست�سراق هذه الأمور الخبيئة، ذلك الأ�سل الذي 

كنت قد ن�سيته اأخيرا. هزها اإدوارد �سعيد، رحالة القرن التا�سع 

ع�سر في الم�سرق، ورواية »ن�ساء القاهرة« لجيرارد نيرفال. من 

جديد اأفاقت تلك ال�سور، الأ�سوات والروائح المو�سوفة باأقالم 

وكثيرا  الطالب.  نحن  تعلمنا  كما  »ا�ست�سراقية«،  بنظرة  غربية، 

ل  اأنتم  ال�سحة!  من  �سيء  هذا  في  „نعم،  ال�سراخ:  وددت  ما 

اأتحدث!“،  عما  اأعرف  �سدقوني،  اأعرف!  اأنا  اأنا،  لكن  تعرفون، 

لكني ا�سطدمت مرارا بتلك الفجوة، الفجوة الغريبة الموؤلمة.

بعد النتهاء من »ال�ست�سراق« انكببت على �سيرة اإدوارد �سعيد 

مليئة  بالتناق�سات،  مليئة  معقولة،  غير  ق�سة  المكان«.  »خــارج 

بالحب، بالحزن، بالأ�سئلة ومحاولت الإجابة عن المن�ساأ والمكان 

الخا�ص في العالم. تولد »تاأثير قري�سي« جديد. وهذه المرة بداأت 

قراءة منهجية. قراأت كتب ال�ستعمار، خا�سة النكليزي والفرن�سي، 

ا�ستعنت بكتابات �سوزان �سونتاغ وجوان ديديون، كتبت „لمعرفة ما 

الأ�سلية،  القديمة،  لغتي  وا�ستعدت  ديديون،  بكلمات  فيه“،  اأفكر 

اأفــالم  على  ح�سلت  العربية،  والكتب  ال�سحف  قــراأت  ــى،  الأولـ

الم�ساريع  �سرعت  جديد،  من  الباب  فتحت  عربية.  وم�سل�سالت 

للغة العربية، للقاء بعد غياب طويل وبداأت التجوال. �سافرت طوال 

ثالث اإلى اأربع �سنوات، �سهورا كل عام اإلى كل الدول العربية. غالبا 

بمفردي واأحيانا ل. وقفت في وجه جميع الأ�سئلة التي تطرح عما 

اأفعله ولماذا، بكل ب�ساطة لم اأرد عليها.

واأعدادا  خالل رحالتي قراأت وكتبت. كتبت ر�سائل، مقالت 

التي  اللقاءات  عن  كتبت  ملونة.  دفاتر  في  الق�س�ص  من  هائلة 

ع�ستها، الأفراح والأتــراح التي تعر�ست لها، كل ما يجري خالل 

مالحظاتي،  دفتر  في  لغات  بثالث  اأكتب  �سرعت  فجاأة  ال�سفر. 

وعبارات  بكلمات  ال�سفحات  امتالأت  عنان،  كل  من  راأ�سي  تحرر 

بالألمانية والعربية والنكليزية. بطريقة غريبة �سعرت لأول مرة 

بالحرية. حرة كنت من نظرات الآخرين التقييمية والحاكمة.

تدفقت اأ�سواقي، لكني افتقدت اأي�سا وفجاأة �سريري الألماني. 

وفرحت  الجوالين  الباعة  مــن  طــازجــة  فــالفــل  تناولت  اأخــيــرا 

األمانيا بوجبات جدتي من  اإلى  بالمقابل في كل مرة عدت فيها 

المهرو�سة  البطاطا  وكريات  الأحمر  والملفوف  »زاوربراتن«،  الـ 

وببطء،  تدريجيا  تتقل�ص،  الفجوة  بداأت  المائدة.  على  الم�سلوقة 

كان في ذلك خال�سي.

كل هذا لم يجر ب�سال�سة، لم يخُل من الكَبوات. خ�سرت بع�ص 

هي  كما  بق�سره،  المرء  يلقي  حين  دوما  الحال  هي  كما  النا�ص، 

ظلوا  معي،  ن�سجوا  اآخــرون  ُقُدماً.  الحركة  نوا�سل  حين  الحال 

اأو عادوا. �ساعدوني في الو�سول، هنا اأو هناك. اأثثت لي عالما 

تتوازعه عدة بلدان ولغات، بكثير من الب�سر، �سمهم قلبي في كل 

مكان.

وخلعت اأخيرا رداء البلدة ال�سغيرة ال�سيق في منطقة الرور 

و�سرعت في تاأليف كتاب.

الندماج ل يعني الن�صهار  

قبل وقت وجيز األقت الكاتبة البريطانية تاي �سيال�سي محا�سرة 

بعنوان: »ل ت�ساألني من اأين اأنا، ا�ساألني اأين اأ�سعر باأن هذا محل 

�سكني«. محا�سرة تالئم القرن الحادي والع�سرين ب�سورة مثالية، 

وتوؤكد اأن �سيئا من قبيل »الأ�سل« لم يعد ي�سهل تحديده على وجه 

واأننا، كجيل �ساب في مجتمع  �سائلة  اأم�ست  الهويات  اأن  اليقين، 

اأمكنة. تقول �سيال�سي في  بتنا „�سكانا محليين“ في عدة  معولم 

محا�سرتها اإنها ت�سعر باأنها من »ال�سكان المحليين« لعدة ثقافات، 

ل ت�سعر بنف�سها بريطانية اأو غانّية اأو اأمريكية حتما. لكل تجربة 

موطن في ثقافة بعينها اأو باأخرى، كل هوية هي مجموع تجارب 

المرء.

اليوم  غدت  ك�سيرتي،  �سيال�سي،  تاي  �سيرة  ت�سبه  �سيراً  اإن 

حالة طبيعية. ب�سر ينتمي اأهلوهم لبلدان وثقافات واأديان مختلفة، 

ثمة  تعد  لم  اأنــه  يبدو  العالم.  زوايــا  من  زاويــة  اأي  في  ي�ستقرون 

م�سكلة على هذا ال�سعيد اإل في التطبيق والنظرة اليومية. هذا 

ال�سعور بعدم النتماء التام، اأي بالغتراب، تف�سيل تت�ساركه جميع 

ال�سير. نبحث عن مالذ جديد في العالم، في الفن، هناك، حيث 

النظرة خالية من اأية اأحكام.

في  بنف�سه  ي�سعر  اأحــد  ل  بنف�سه،  نف�سه  يعزل  اأحــد  من  ما 

لهذا  اأن  بد  ل  اإذن  الذاتية.  باإرادته  ذاتي،  بقرار  الخطاأ  المكان 

�سببا خارجيا، �سيئا يواجه من ي�سعر اأنه في غير مكانه، يمنعه اأن 

يكون في مكانه ال�سحيح. 

حين ي�سل المهاجر، الالجئ اأو طفل ثقافة ثالثة، اإلى مكان 

ي�سعى لال�ستقرار فيه موؤقتا اأو دائما، يبداأ حتما بمحاولة التكيف. 
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يتعلم اللغة، اإن لم يكن يجيدها مثلنا اآنذاك، يتقبل اللهجة المحلية 

وربما لغة ج�سد بعينها وعادات تنتمي اإلى المحيط. يراقب النا�ص 

بدقة، ي�سبح فنانا في التغلب على م�ساعب الحياة داخل الح�سد، 

اأغلب الأحيان عندما يُثنى على  األ يلفت الأنظار، ويفرح  يحاول 

اندماجه. يتحول اإلى حرباء، تخجل من كل اختالف ظاهري. 

غالبا ما نن�سى، نتجاهل، نتغا�سى عن اأن الندماج الناجح ل 

يعني ال�سم اأو الن�سهار. حينها ثمة جزء يختفي من ذواتنا، يتم 

التنازل عنه، ي�سيع اأو ينتزع.

الطعام العربي تحت �صجرة الميالد  

�سعرنا بالغربة في األمانيا لأننا افتقدنا اأمورا األيفة، العائلة الكبيرة 

الحار،  الطق�ص  جدة،  في  الوقت  معظم  واإّياها  نق�سي  كنا  التي 

ال�سم�ص واأيام الجمع على البحر. الأذان العالي خم�ص مرات في 

اليوم، اللغة التي غدت فجاأة غريبة لختالطها بالألمانية ورحنا 

نتكلمها في اأ�سرتنا ال�سغيرة وفي مطبخنا فقط، ل ن�سمعها من 

التلفاز اأو الراديو والهواتف، اختفت من المكان، ما ل يمكن ن�سيانه 

من الروائح والأطعمة المعروفة للبقدون�ص والكو�سة. كل هذا لم 

الهوائية  الدراجة  قيادة  بحرية  با�ستبداله  بالك  فما  تجاوزه،  يتم 

لتجل�ص  اأمي عادت  اأن  اأو حقيقة  المدر�سة دون زي ر�سمي،  اإلى 

خلف مقود ال�سيارة.

اأحلم بزمن يجري فيه كل هذا معا. ل يرى فيه اأحد اإن كانت 

ب�سرة غيره اأكثر دكنة اأو اإن كان وقع ا�سمه غريبا على الأ�سماع. 

كونه  بتعال لمجرد  اإليه  ينظر  اأحد لأن غيره  زمن ل يخجل فيه 

اأحدنا  اأن يلعب ويبّدل  غريبا. زمن ي�سمح فيه، بل يكون بديهيا، 

العوالم التي يحملها في داخله بكل حرية.

اأكبر م�سدر اإلهام لي هنا، واأعتقد اأنهما ل يعرفان، هما والداي، 

اللذان بنيا لنا منزل تُن�سب فيه كل �سنة �سجرة الميالد، كما يُقدم 

لنا فيه عدة مرات في ال�سنة �سوربة عد�ص مع ال�سمبو�سك.

اأما اليوم فيمكن �سراء البقدون�ص والكو�سة من كل مكان في 

األمانيا!

 ر�صا خياط  ولدت عام ١٩78 في دورتموند باألمانيا، وعا�ست طفولتها 

في جدة بال�سعودية. عندما بلغت الحادية ع�سرة انتقلت اأ�سرتها اإلى 

األمانيا من جديد. در�ست الأدب المقارن، الآداب الألمانية والفل�سفة 

في جامعة بون. تعي�ص منذ 2005 في هامبورغ وتعمل في حقل الكتابة 

والترجمة والتحرير. �سدرت لها عام 20١6 رواية: »لأننا في مكان اآخر 

منذ زمن بعيد«.

ترجمة: كاميران حوج
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I تعتبر طنجة، المدينة الواقعة �صمال المغرب، اأحد المعاقل 

الكبرى لتجمعات ب�صرية قادمة من اإفريقيا ومتجهة نحو اأوروبا. 

ي�صتعر�س هذا التحقيق ال�صحفي  ت�صورات هوؤلء الالجئين عن 

الحياة في اأوروبا وكيف يق�صون اأوقات النتظار في المغرب ويحاولون 

دون جدوى العبور اإلى ال�صفة الأخرى. 

 الموت ك�صالح

عن الالجئين واأحالمهم

ALFRED HACKENSBERGER     األفريد هاكن�صبيرغر

اإلى  واأنا ذاهب  يوميا من قبالتهم  اأمُر 

المدر�سة اأو اإلى الت�سوق اأو اإلى المدينة 

اأو البحر. يقفون اأمام كل اإ�سارة مرور 

ويدقون باأيديهم نافدة �سيارتي. �سباب 

والمكابدة،  المعاناة  مالمحهم  ت�سكن 

يقومون بحركة تدل على اأنهم جائعون 

ويحتاجون الم�ساعدة. اأمهات �سغيرات 

ال�سن يحملن اأطفالهن الر�سع ويلوحن 

حاجة  في  اأنهن  معناه  بما  باأيديهن، 

نيجيريا،  مــن  قــادمــون  الحليب.  اإلــى 

بل  الت�ساد،  اأو  مالي،  اأو  الكاميرون، 

وكــذلــك مــن مــنــاطــق غــيــر اإفــريــقــيــة 

�سوارع  في  تحولوا  وباك�ستان.  ك�سوريا 

طنجة اإلى جي�ص عرمرم من المت�سولين 

المحترفين. اأغلبهم يعترف اأنه ل يريد 

بل  ال�ساحلية.  المدينة  البقاء في هذه 

القليل  اإ�سبانيا.  العبور نحو  نيتهم هي 

منهم خائف ويدعي اأنه يبحث عن عمل 

في المغرب. كل هذا اأمر مفهوم، لأن اجتياز 

والكل  م�سروع.  غير  م�سيق جبل طارق عمل 

يخاف من حدوث م�ساكل مع ال�سرطة. ال�سرطة المغربية تعاملهم 

معاملة اأقل رقة ولطافة. بل يتم حتى �سحنهم اإلى الرباط والدار 

البي�ساء ومراك�ص. 

البحر  على  الواقعة  المغربية  المليونية  المدينة  هذه  طنجة، 

المتو�سط وعلى اأق�سى نقطة �سمال القارة الإفريقية، تعتبر منذ 

اأوروبا. هذه  ع�سرين �سنة نقطة انطالق لالجئين المتجهين نحو 

الطريق هي الأكثر ثباتا ودواما على الرغم من كونها اأ�سحت من�سية. 

فليبيا في الوقت الحا�سر هي محط الأنظار، اإذ يخرج منها الآلف 

من الالجئين في اتجاه ايطاليا، يفقد خالل هذه المغامرة البحرية 

المئات اأرواحهم. اإلى اأي مدى �ستبقى ليبيا اأر�سا للعبور، يرتبط 

هذا بمجريات الحرب الأهلية هناك. اأ�سحى 

هذا البلد الآن معبرا موؤقتا مثلما كان الحال 

عليه �سابقا في موريتانيا اأو ال�سنغال. وتلعب 

ال�سلطات  �سلوكات  تحديد  في  مهما  دورا  الأوروبية  ال�سغوطات 

المحلية والتي قد تكون مجبرة على اإغالق هذا المعبر مما �سي�سع 

نقطة نهاية لموجات الهجرة من هنا. مدينة طنجة �سيء اآخر، فمن 

هنا ل تنتظر المهاجرين مئات الأميال البحرية حتى الو�سول اإلى 

القارة الأوروبية، بل فقط اأربعة ع�سر كيلومترا، وهي الم�سافة التي 

اإن ال�سلطات المغربية تمنع  اإفريقيا عن القارة الأوروبية.  تف�سل 

الق�سيرة  الم�سافة  لكن  بالكامل.  تقريبا  الالجئين  قوارب  ت�سرب 

الراغبين في  اأعداد  اإلى تقاطر  يوؤدي  الذي  ال�سيء  تبقى مغرية. 

العبور وبدون انقطاع ودون مراعاة ما اإذا كانت ن�سبة النجاح كبيرة اأم 

�سغيرة، يحاولون بلوغ ال�سفة الأخرى من البحر الأبي�ص المتو�سط. 

غرافيتي، برلين

Photo: Achim Wagner
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بطنجة،  »كاريتا�ص«  الكاثوليكية  الإغاثة  منظمة  �سجالت  وح�سب 

المغرب  األف مهاجر يتح�سنون في �سمال  يوجد حوالي ع�سرون 

وينتظرون فر�سة العبور اإلى اأوروبا. ربما يوجد اأكثر من هذا العدد 

لأن �سجالت »كاريتا�ص« ل تت�سمن كل المهاجرين. بالن�سبة ل�سكان 

مدينة طنجة ولي �سخ�سيا، فاإن عددهم على ما يظهر كبير ويفوق 

�سنة  اأو خم�ص ع�سرة  قبل ع�سر  كان هوؤلء  �سابقا.  كان عليه  ما 

اليوم  اأما  القديمة،  المدينة  فنادق �سغيرة ورخي�سة في  ي�سكنون 

فنراهم منت�سرين في �سواحي المدينة، حيث تقوم مخيمات كثيرة 

في العراء. ويرجع ال�سبب في تزايد اأعداد المهاجرين في طنجة 

اإلى اأن الطريق اإلى اأوروبا من هذه المدينة اأقل خطرا بكثير مقارنة 

بليبيا، التي تعي�ص حربا اأهلية والقيام بمغامرة الإبحار في البحر 

جو  في  النتحار.  من  نوع  بالنا�ص  مكتظة  زوارق  في  المتو�سط 

م�سم�ص و�ساف يمكننا ونحن في �سارع با�ستور و�سط المدينة روؤية 

�ساحل �سبه الجزيرة الإيبيرية وب�سورة وا�سحة. هذا ال�ساحل يظهر 

باأنه من ال�سهل الو�سول اإليه ول يبعد اإل خطوتين. في الحقيقة يتم 

عبور هذه الم�سافة عن طريق عبارات �سريعة في زمن ل يتعدى 

اأو  اإلى جواز �سفر غربي  ن�سف �ساعة. لكن الم�سافر هنا يحتاج 

وكالهما  ال�سفر.  تذكرة  اقتناء  يمكن  بهما  فقط  �سينغن.  تاأ�سيرة 

طبعا لي�سا في حوزة الالجئ. الكثير من هوؤلء حاولوا في بلدانهم 

الح�سول وبدون جدوى على تاأ�سيرة دخول اإلى األمانيا فرن�سا اأو 

بريطانيا، لذلك نراهم في طنجة ينتظرون لكي يركبوا يوما زورقا 

اإنه  اإ�سبانيا.  اإلى  طارق  جبل  م�سيق  خالله  من  يعبرون  مطاطيا 

عمل خطير، لكن كما يقولون كلهم: „لأن هناك يبداأ كل �سيء جيد 

وتكون الحياة اأف�سل“. „هناك يوجد عمل كثير وتعليم جيد ومن 

يكون مجتهدا �سي�سبح غنيا“. „�ست�سنح الفر�سة بمعرفة اإمراأة اأو 

رجل غني للزواج“. اإنه حلمهم بالجنة. الحلم بال�سمال واإمكانياته 

ال�ستقرار  لكنه ي�سمن  النتظام  نوعا من  يتطلب  المحدودة  غير 

والرفاهية. اإنهم �سمعوا بالأزمة في اأوروبا لكن كما جاء على ل�سان 

�ساب عمره واحد وع�سرين �سنة من الكاميرون واإ�سمه كرداي : „اإن 

الك�سول فقط من ل يجد عمال“. هذا الراأي هو ال�سائد ويردده 

الجميع. وكما يظهر لنا نحن الأوروبيين، فهذه اأحالم م�ستحيلة. 

اإننا نرى �سمالنا اأقل بكثير من اأن يكون فردو�سا: اإننا ن�ستكي من 

اإلى الهروب من �سغوطاته والتزاماته،  مجتمع الإنجازات ونطمح 

ونريد الخروج من عالم عقيم حيث كل �سيء اأ�سبح قابال للمقاي�سة 

وتعدمه الأ�سالة، بل حتى الحياة الخا�سة اأ�سحت تخ�سع لقوانين 

ال�سوق. ربما ل�سنا كلنا نعبر عن ذلك بمثل هذا الو�سف، لكن هناك 

�سيء يتمثل في ال�سعور بعدم الراحة ويثير ال�سوق اإلى ما هو اأبعد. 

بالنظر اإلى الأزمة قد تكون تحولت حدثت في اليونان البرتغال 

وهم  فرحين  يكونون  هنا  العمل  عن  العاطلون  حيث  اإ�سبانيا،  اأو 

يح�سلون على فر�سة عمل ي�ستطيعون عبرها اإعالة اأ�سرهم وتوفير 

وبدون  بالتعاي�ص،  هوؤلء  ير�سى  الغر�ص  لهذا  لهم.  �سحي  تاأمين 

محل  �سنوات  قبل  كان  الــذي  الراأ�سمالي«  »ال�ستالب  مع  تذمر، 

اإلى  �سوقهم  فاإن  والفرن�سيين  والإنجليز  لالألمان  بالن�سبة  انتقاد. 

الجنوب عادي وكما كان من قبل. نحو اإ�سبانيا، المغرب، التايالند، 

وجزر الكاريبي. اإن الجنوب عندهم هو ال�سم�ص، والبحر وال�ساطئ، 

المزاج، والمتعة، وال�سهوانية، والجن�ص، وح�سن  اأكثر من ذلك  بل 

عنا�سر   .. اأخرى  واأ�سياء  والنب�ساط  ال�سدق  وال�سيافة،  الوفادة 

تظهر كما لو اأنها قيم لحياة جميلة واأف�سل. ومن الوا�سح اأن هذا 

مكتظة  المترو  ن�ساهد قطارات  �سباحا  اآخر،  عالم  يقابله  العالم 

معهم  يحملون  وهم  الموؤ�س�سات  في  روؤ�ساءنا  ن�ستقبل  بالنا�ص، 

مزاجهم ال�سيء، �سرطيات المرور يوزعن الغرامات، ال�سرعة في 

الدائم  الكبرى، ال�سغط  التجارية  بالمراكز  اليومية  اللوازم  اقتناء 

تنمو  الأ�سواق  اإن  البيت.  �سراء  الفائقة على م�ستحقات  والفوائد 

على النقي�ص من واقع ال�سيء كما هو ماألوف. والإن�سان يتمنى دائما 

ال�سيء الذي ل يملكه. فما يبدو ناق�سا، يتم الإعالء من قيمته اإزاء 

الواقع وتج�سيمه واإ�سباغ مختلف الكلي�سيهات والقوالب الجاهزة 

ترفرف  كمكان  اإليه  النظر  يتم  الذي  الجنوب  بذلك  اأعني  عليه. 

فيه ريح الحرية وتبدو للحياة فيه قيمة، اإذا ما اأردنا المبالغة في 

الو�سف. لكن ما اأن يخطو المرء في هذا العالم الم�سم�ص، حتى 

يكت�سف ب�سرعة اأن ال�سكان الأ�سليين هنا، ل ي�سحكون فعال طيلة 

الوقت. فللذهاب اإلى العمل ل بد من النهو�ص مبكرا على ال�ساعة 

ال�سابعة �سباحا، ثم اإن البيروقراطية فا�سدة اإلى درجة اأن اأ�سواتا 

تطالب بعودة الموظفين الألمان الذين كانوا يوما محل عداء ونقد. 

وتبدو الحياة هنا على الأقل بال�سعوبة وال�سهولة نف�سها التي هي 

عليها في اأوروبا.

المغرب  (لبنان،  األمانيا  اأعي�ص منذ خم�سة ع�سر عاما خارج 

قد  نف�سي  اأعتبر  لذلك  مهنية،  لأ�سباب  كثيرا  واأ�سافر  واإ�سبانيا) 

تخطيت الأوهام الأولى. اإني اأعرف الآن ما الذي علي فعله واأخطط 

م�سبقا لحياتي ول اأ�سمح باأن اأقوم بمغامرة غير مح�سوبة، مثلما 

يفعل هوؤلء المهاجرون، ولم تعد لكثير من الأ�سياء ب�سبب من تعدد 

ال�سياقات الثقافية الأهمية التي كانت تتمتع بها في البداية. فال 

يوجد بلد اأحالم. والخارج، رغم الغرابة التي قد ن�سبغها عليه، هو 

بب�ساطة �سيء اآخر غير الوطن. اأما هل يكون ال�سخ�ص هنا مرتاحا 

نحن  وبو�سعنا  ال�سخ�سي.  للتف�سيل  يخ�سع  اأمر  فهو  عدمه،  من 

الأوروبيين ا�ستعمال م�سطلح التف�سيل ال�سخ�سي ب�سهولة والذهاب 

ب�سهولة اإلى الجنة ون�ستطيع اأي�سا اأن نتخلى عنها، اإذا لم تعجبنا، 

بل نغيرها بجنة اأخرى. اإن حيازة جواز �سفر اأوروبــي يجعل هذا 

الأمر ممكنا. 

عندما تتعثر الأحالم 

ت�سير حياة الالجئين في طنجة على نمط اآخر. ف�سفرهم م�ساألة 

فريدة وكل حياتهم تتوقف على ذلك. يغامرون بحياتهم ومدخرات 

اأ�سرهم، ورغم ذلك فاإن نجاح هجرتهم يبقى معلقا ودائما بخيط 

لل�سرقة  يتعر�سون  فقد  ناحية.  كل  من  بهم  تحدق  النهاية  رفيع. 

في  وحتى  للقتل،  الحالت  اأ�سوء  في  اأو  لل�سحراء  عبروهم  اأثناء 

�سهولة.  بكل  ومال  اأمتعة  من  لديهم  ما  كل  يفقدون  قد  المغرب 
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يتعر�سن  وقد  وخطير،  جدا  �ساق  فال�سفر  للن�ساء،  بالن�سبة  اأما 

في  لكن  لالغت�ساب.  يتعر�سن  منهن  الكثير  بل  للتحر�ص،  مرارا 

قد  والــذي  المتو�سط  عبور  هي  الأخيرة  الخطوة  تبقى  النهاية، 

العقبات،  كل  هوؤلء  اجتاز  واإن  وحتى  حياتهم.  المهاجرين  يكلف 

بعد �سنوات من النتظار، ماذا �سيكون م�سيرهم في اأوروبا؟

 اإن �سدمتهم �ستكون مرة واأليمة، لأن الأحالم التي يحملونها 

�ستنتظرهم  فيه.  بهم  قذف  الذي  ــي  الأوروب بالواقع  لها  �سلة  ل 

اأ�سهر طويلة في المخيمات والمالجئ ويجبرون على العي�ص بدون 

عمل وقد يتم لربما طردهم من البالد بعد ذلك، وحتى لو �سمح 

الحظ،  �سادفهم  واإذا  البطالة.  م�سيرهم  ف�سيكون  بالبقاء،  لهم 

عي�سهم  بها  ي�سمنون  م�ستقرة،  وغير  موؤقتة  اأعمال  �سيجدون 

فح�سب. ربما يبيعون في الطرقات منتوجات مزورة مثل الحقائب 

الجلدية اأو اأقرا�ص المو�سيقى والأفالم، وقد تراهم يت�سولون من 

يريدون  المهاجرين ل  لكن  كان حالهم في طنجة.  مثلما  جديد، 

ق�س�ص  راأيهم  في  هذه  ال�سيئة.  الم�ستقبلية  الحتمالت  �سماع 

اأ�سخا�ص فا�سلين. وكل منهم يعتقد اأنه �سيعمل اأح�سن و�سيحالفه 

الحظ مقارنة بالآخرين. اإنه الكالم نف�سه الذي اأ�سمعه منهم منذ 

حلمهم  لي�ص  عندهم  مده�سا  اأجــده  ما  لكن  عاما،  ع�سر  خم�سة 

الواقع، ولربما هذه  يتنا�سون  الذي عبره  الحما�ص  باأوروبا، ولكن 

هي الطريقة المنا�سبة لمن يريد اأن يتحمل الم�ساعب.

العاملة  القوى  هجرة  اإلــى  لكن  الهجرة،  اإلــى  تحتاج  „اأوروبــا 

المتخ�س�سة. اإن اأغلب الذين ياأتون وخ�سو�سا من اإفريقيا، لي�سوا 

 ،Carmen Gonzalez Enriquez من هذا ال�سنف كما تو�سح ذلك

التي تعمل كمتخ�س�سة في الهجرة في موؤ�س�سة الكانو في مدريد. 

اإن المهاجرين ل يعثرون على عمل حتى في م�ستواهم المهني غير 

المتخ�س�ص. فهم ل يتوافقون مع المتطلبات الحالية ل�سوق العمل“. 

وهي ت�سيف باأن اأوروبا تعاني فعال من م�سكلة ديموغرافية، لكن 

المهاجرين والالجئين الذين يتواجدون منذ اأ�سهر في اإيطاليا، لن 

يحلوا وحدهم هذه الم�سكلة. 

ل يمكن للدول الأوروبية بتاتا اإيجاد حل لذلك، والالجئون ل 

يفكرون في الفر�ص المواتية ل�سوق العمل ول في الديموغرافيا، 

„اإن ما يراه  اأوروبا عن طريق النترنت والتلفزيون.  فهم يعرفون 

اأ�سياء  كلها  ــا،  اأوروب عن  وم�سل�سالت  وثائقية  اأفــالم  من  الإن�سان 

اأيقظت  „كلها  مبت�سما،  الكاميرون  من  كردال  يقول  كما  جميلة“ 

الميعاد  اأر�ــص  ينتظر  وهــو  فرحته  لجم  ي�ستطيع  ول  �سعوري“. 

كردال  قرر  الم�سيح.  ميالد  عيد  غدا  وكــاأن  اأذنيه  حتى  ويبت�سم 

قبل �سنتين تقريبا القيام بهذه المغامرة، وهو ل يختلف كثيرا عن 

الألماني الذي بعد م�ساهدته لأفالم عن طبيعة كندا، يقرر الرحيل 

اإليها. يقول لي كردال البالغ من العمر واحدا وع�سرين عاما، باأن 

والده توفي منذ مدة، واأنه لم يبق له اإخوة، واأمه تعي�ص لوحدها 

في قرية بالكاميرون، وتنتظر ات�ساله من اأوروبا كل يوم، منذ �سنة، 

عندما فارقها. „�سياأتي هذا اليوم �سريعا“ يعتقد ال�ساب كردال، 

ويحلم اأنه �سيلعب يوما مع فريق ريال مدريد لكرة القدم وي�سبح 

لي�ص  كــردال  لي.  قال  كما  عظيم“  مدافع  „اإنني  محترفا.  لعبا 

الوحيد في المخيم، الواقع بالقرب من مطار طنجة، الذي تراوده 

هذه الأحالم. وفي هذا المخيم ينام خم�سون رجال وامراأة وطفال 

جنبا لجنب قادمين من نيجيريا، الكاميرون، مالي، غامبيا، كينيا 

المخيم  نار  ت�ستعل  الأ�سجار  من  مجموعة  تحت  العاج.  و�ساحل 

من  بها  جيء  بالماء،  مملوءة  بال�ستيكية  خزانات  منها  وبالقرب 

اأحد الآبار القريبة. والقليل منهم ينام فوق فرا�ص. „في ال�سيف ل 

تحدث م�ساكل“ يقول كردال „لكن في ال�ستاء نحتاج بال�سرورة اإلى 

مكان يقينا من الأمطار“. ويوؤكد وائل القادم اأي�سا من الكاميرون 

لكنه  باأنه مدافع جيد،  ت�سعة ع�سر عاما،  العمر  يبلغ من  والذي 

 AC يف�سل الذهاب اإلى بلجيكا للعب في �سفوف فريقه المف�سل

Anderlecht، „ل اأعرف لماذا، لكني كنت دائما اأحب هذا الفريق“. 

ثم هناك محمد من مالي الذي يف�سل نادي بر�سلونة ويتمنى اأن 

ي�سارك في تدريب تمهيدي معه. اإنه يوؤكد لي، وعمره لم يتجاوز 

اإلى  و�سوله  حال  به  �سيقوم  �سيء  اأول  باأن  ربيعا،  ع�سر  ال�سبعة 

اإ�سبانيا، هو اأن ي�ستقل القطار باتجاه بر�سلونة، وطبعا وبدون �سك 

�سيوقع فورا عقدا مع نادي ليونيل مي�سي. „اإنها لي�ست اأحالم“، 

يقول محمد، وحتى وائل وكردال يوافقانه الراأي، واإن كانت م�سحة 

من القلق تخيم عليهما. لكني ودون انتباه مني قلت لهم باأنه من 

يكفي  بما  جيدون  نحن  „ل،  بر�سلونة.  مع  عقد  توقيع  ال�سعب 

من اأجل الدخول اإلى عالم الحتراف“. ويالحظ المرء حما�سهم 

بالن�سبة للحلم الأوروبي، فبالن�سبة للموهوبين والجديين كل �سيء 

ممكن. لكني اأتجراأ على طرح �سوؤال ما اإذا كان الم�ستقبل الوظيفي 

عائالتهم  مدخرات  وكل  حياتهم  و�سع  من  بكثير  اأهم  لمحترف 

مو�سع خطر؟ „هذا �سوؤال �سخيف“ يجيب محمد غا�سبا. „طبعا، 

لماذا نحن هنا؟“ اإنهم يبذلون كل ما في و�سعهم من اأجل تحقيق 

الذي  ما  وا�سحا  ي�سبح  فترة  وبعد  كــردال.  ي�سيف  م�سعاهم، 

الم�سكن  ال�سريعة،  ال�سيارات  في  يفكرون  اإنهم  بذلك.  يق�سدون 

الكبير، الأكل الجيد والجمهور العري�ص، كما يعترفون بذلك. وفي 

اأذهانهم تتر�سخ �سورة حياة نجم كروي. „رفقة الكثير من الفتيات“ 

طبعا، كما يقول وائل. لكن هوؤلء ال�سبان ل يختلفون عن �سباب 

برلين، دورتموند اأو ميونيخ. 

مو�سى  �سيدي،  اأمـــادو،  جوني،  اآخـــرون،  �سباب  بنا  �سيحيط 

وفرناندو. ول يتعدى عمر كل واحد منهم الخام�سة والع�سرين عاما. 

وفي اأوروبا يتمنى كل واحد منهم اأن ي�سبح �سيئا ما، مهند�سا، طبيباـ 

فرن�سا،  اإلى  الذهاب  يريدون  وهم  بناء.  عامل  اأو  كهربائيا  فنانا، 

األمانيا، هولندا اأو ال�سويد. كل ح�سب معارفه اأو حيث يتواجد نادي 

اإن  التلفزيوني.  الم�سل�سل  حلقات  تدور  حيث  اأو  المف�سل  الكرة 

اأهدافهم موجهة ن�سبيا اإلى ما يطمحون اإليه. والأهم هو اأوروبا، 

حيث توجد جامعة جيدة مجانية. في البناء توجد فر�ص عمل كثيرة 

وباأجر جيد، وعامل كهرباء م�ستقل ي�ستطيع في فترة ق�سيرة جمع 

ثروة .. لقد اقت�سد جوني وفرناندو �سنوات من اأجل القيام بهذه 

المغامرة وهو �ساأن جيفري اأي�سا، معلم لغة اإنجليزية من نيجيريا 
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الذي حل بنا للتو. „لو تعلمون كم هو �سعب روؤية ما اقت�سدناه كل 

اأراد  تلك ال�سنوات ينزلق هنا من بين الأ�سابع“. قبل �سهر فقط 

محاولته  لكن  �سبتة،   مدينة  نحو  الر�سيع  وطفله  زوجته  تهريب 

ف�سلت. اإن الثمن الذي يطلبه مهربوا الب�سر هنا يتراوح بين ١500 

و 2000 يورو. لقد حاول جيفري قبل ذلك بلوغ �سبتة عبر ا�ستعمال 

قارب مطاطي، لكن حر�ص ال�سواحل الإ�سباني اكت�سفهم واأعادهم 

اإلى الأرا�سي المغربية. كم كان ثمن كل هذا؟ يمتنع جيفري عن 

الجواب. لكن ل بد اأن الثمن ي�ساهي اآلف اليوروهات. اأما الثالثة 

الآخــرون، اأمــادو، �سيدي ومو�سى، فقد ح�سلوا على الأمــوال من 

الأب اأو الأخ اأو العم. وهوؤلء بدورهم ا�سطروا لبيع منزل اأو قطيع 

من الغنم لأجل الح�سول على المال المطلوب. والد مو�سى ا�سطر 

�سيدي.  يقول  غال“  �سيء  „كل  اأر�سه.  ورهن  مالي  قر�ص  لطلب 

„فال�سفر اإلى طنجة وحدها كلفني ثالثمئة يورو، وهذا بدون تكاليف 

الإقامة. اأما اإذا كان ل بد من دفع ثمن المهرب، فاإن العملية ت�سبح 

الحلم.  هذا  اأجل  من  باهظة  اأثمنة  يدفعون  كلهم  للغاية“.  مكلفة 

األف يورو وهي  األف يورو والآخــرون ع�سرة  البع�ص يدفع ثالثة 

في كل الأحــوال قد تكون كافية كبداية لبناء قاعدة لحياتهم في 

بلدانهم الأ�سلية. 

الطريقة،  بهذه  اأوروبــا  اإلى  الذهاب  اختاروا  الذين  هوؤلء  اإن 

لي�سوا فعال باأفقر الفقراء. „لم يكن الحال هكذا“ تقول المتخ�س�سة 

يمكنه  ل  النا�ص  „فاأفقر  اإنريك�ص،  غونزالي�ص  الهجرة  ق�سايا  في 

ت�سديد تكاليف مثل هذا ال�سفر“. „لي�ص الأمر هكذا وكما ينظر 

الفقر  بين  مبا�سرة  عالقة  هناك  لي�ص  والغرب،  اأوروبــا  في  اإليه 

والهجرة واأن المهاجرين قادمون من المناطق الفقيرة في بلدانهم. 

العك�ص هو ال�سحيح. فكلما تطورت بالد فقيرة اإل وازدادت فر�ص 

الهجرة ولي�ص العك�ص“. وتتابع قائلة: „اأنظروا، كلما تطورت دولة 

اإل وح�سل النا�ص على راأ�ص مال اأكبر، به يمكن ال�ستثمار في بلد 

اآخر، وين�ساف اإلى ذلك القدرات المهنية ومعرفة اللغات الأجنبية 

تزايد  في  والمعرفة  نمو  في  التعليم  اإن  الجامعية.  الدرا�سة  اأو 

ومعها �سبكات الت�سال واأهم من كل هذا مال كثير به تدفع فواتير 

ال�سفر. اإن الذين ل يملكون �سيئا، ل ي�ستطيعون ال�سفر“.

الزوارق  حول  النقا�ص  بداأ  طنجة،  مطار  قرب  المخيم،  وفي 

المطاطية القابلة للنفخ، والتي ينظر اإليها وكاأنها مفتاح ال�سعادة. 

„اأحتاج اإلى زورق مطاطي.. زورق مطاطي“ ي�سيح كردال عاليا، 

اإلى  فائقة  ب�سرعة  „�ساأ�سل  الثمالة.  حتى  �سكر  حالة  في  وكاأنه 

ومحمد  فرناندو  من  كل  ويهز  جيدا“.  �سيكون  �سيء  وكل  هناك، 

الحما�ص  بهم  ا�ستبد  وقــد  روؤوؤ�ــســهــم  الآخـــرون  ومعهم  و�سيدي 

ويدمدمون: „نعم، هكذا ت�سير الأمور“. والكالم هنا فقط عن تلك 

التجارية  الأ�سواق  �سراءها في كل  يمكن  التي  الترفيهية  الزوارق 

الكبرى بطنجة، وتكلف تقريبا ثمانين يورو، لكنه ي�سعب �سراءها 

من طرف الأفارقة ال�سود لأن الكل يعرف هنا اأن زورقا مثل هذا 

اإخبار  يتم  واأحيانا  الأخــرى  ال�سفة  اإلى  البحر  لعبور  �سي�ستعمل 

الزورق تحملها  لمثل هذا  يمكن  واأق�سى حمولة  بذلك.  ال�سرطة 

ل  الأوروبية،  الجنة  اإلى  طريقهم  في  لكن  كيلوغرام.  مائتي  هي 

يعير هوؤلء اأي اهتمام لهذا، ويتم نقل �سبعة اأ�سخا�ص على متنها. 

وياأمل المهاجرون داخل البحر ا�ستعمال الحيلة والخدعة، „فيتم 

كردال.  يقول  النجدة“  وطلب  ال�سباني  الأحمر  ال�سليب  مناداة 

يظهر هذا كما لو اأنه �سيء طبيعي و�سهل ولكن الخدعة قد تتحول 

يملك  ل  الإ�سباني  الأحمر  ال�سليب  لأن  اإلى خطر على حياتهم، 

اأحيانا  ال�سفينة  هذه  وتكون  ال�ساحلية  الخدمة  في  �سفينة  �سوى 

غير قريبة من مكان تواجدهم، وبدل من ذلك ت�سطادهم البحرية 

الملكية المغربية وتعود بهم اإلى الياب�سة من جديد. اإنه الحظ في 

�سوء الحظ كما يقال. فاإذا لم ياأت اأحد لم�ساعدتهم، فاإن مركبهم 

الأطل�سي، وعند  المحيط  ب�سهولة نحو  البحر  اأمواج  به  �ستقذف 

„الموت  ذاك �سينتهي كل �سيء. لكنهم ل يعبئون بهذه الأخطار. 

اأو اأوروبا“. هذا �سعارهم.، كما يرددون كلهم. وال�سفينة الكبيرة، 

التابعة لل�سليب الأحمر الإ�سباني، تبقى دائما اأملهم الكبير، اأمل 

كل هوؤلء المغامرين الذي يطلبون عبور المتو�سط. 

اإن�صانية   فاجعة 

باأنها فقط م�ساألة وقت ومجهود  يعتقد كل الالجئين في طنجة 

مختلف.  �سيء  كل  هنا  لكن  الجنة.  اإلى  يوما  ي�سلوا  حتى  ذاتي 

„اإنهم في ماأزق، ول ي�ستطيعون التقدم ول العودة“، كما جاء على 

لأ�سقفية  الم�سم�ص  الفناء  في  مارتينيز  اغريلو  �سانتياغو  ل�سان 

طنجة. فهذا الأ�سقف يعرف جيدا عمل منظمة »كاريتا�ص« وعبر 

ذلك م�سير الالجئين: „ل توجد تقريبا، اأية اإمكانية للو�سول اإلى 

�سبه الجزيرة الإيبيرية“. قبل �سنوات كان الو�سع مختلفا، ويعني 

الب�سر منظما، وكانت هناك  مارتينيز بذلك، عندما كان تهريب 

الوقت  هذا  لكن  ال�سرطة.  ورجال  المجرمين  من  وا�سعة  �سبكة 

ومحاربة  طارق  جبل  �سفتي  على  الحدود  تاأمين  مع  انتهى  قد 

يورو  مليون  وخم�سين  مائتين  اأنفقت  وحدها  فا�سبانيا  الف�ساد. 

يح�سل  والمغرب  اأمنها.  على  الأخيرة  �سنوات  الخم�ص  خالل 

على اأموال الإتحاد الأوروبي من اأجل منع مرور المهاجرين اإلى 

و�ستين  ثمانية  المغرب  تلقى   20١0 و   2007 �سنة  فبين  اأوروبا. 

بدوريات على  المغربية  البحرية  تقوم �سفن  واليوم  يورو.  مليون 

حرا�سة  مراكز  وتقوم  المتو�سط،  الأبي�ص  البحر  �ساحل  طول 

ع�سكرية في كل مكان لمنع اأي خروج لزوارق الهجرة. وقد اأثبتت 

التابعة  الهجرة  منظمة  �سجلت  وقد  نجاعتها.  الإجــراءات  هذه 

فقط  ال�سنة  هذه  ويونيو  يناير  بين  الفترة  في  المتحدة  لالأمم 

في  اإ�سبانيا،  اإلى  و�سلوا  الذين  من  مهاجرا  وع�سرين  ت�سعمائة 

اإلى  مهاجر  األف  وخم�سون  اأربعة  نف�سها  الفترة  في  و�سل  حين 

يوجد  ل  ليبيا  ففي  اليونان.  اإلى  األفا  واأربعون  وثمانية  اإيطاليا 

اأما  اإيطاليا،  نحو  المتجهة  المهاجرين  زوارق  يوقف  من  بالفعل 

في اليونان فاأغلب المهاجرين يدخلون البالد قادمين من تركيا، 

فغير بعيد عن هذا البلد تقع الجزر اليونانية كما اأن ال�سلطات 

التركية ل تعمل اإل القليل فيما يتعلق بمحاربة تهريب الب�سر.
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اأن  من  بالرغم  جــدد،  مهاجرون  المغرب  على  يوميا  يتوافد 

تحقيق اأمل دخولهم اإلى اأوروبا �سئيل جدا وميوؤو�ص منه. اإن الذي 

يحمل بداخله اأحالما ذهبية، ل يريد معرفة الواقع. „البع�ص منهم 

يبقى هنا ع�سر �سنين“. يقول الأ�سقف مارتينيز ويتابع: „ومع ذلك 

اأمر  اأوطانهم،  اإلى  الرجوع  لكن  الأخرى،  تلو  المرة  هوؤلء  يحاول 

العار  يعي�ص  اأن  يريد  اأحــد  فال  منهم.  اأحــد  يت�سوره  اأن  يمكن  ل 

والذل واأن يقال عنه في وطنه اإنه فا�سل“. اإن ال�سغوط الجتماعية 

اأ�سبحت كبيرة جدا، بعدما ا�سطرت عائالت لبيع قطيع غنمها اأو 

لقترا�ص المال. „وحتى لو طلب اأحدهم الرجوع اإلى وطنه، فاإنه 

ل يملك المال للقيام بذلك“. اإنها حالة ماأ�ساوية، „اإن هوؤلء النا�ص 

يركبون كل الأهوال ويخاطرون بحياتهم“.

اإمكانية  الأقــل  على  فهناك  مختلف،  فالو�سع  ليبيا،  في  اأما 

بكثير،  اأكبر  المغامرة  ثمن  لكن  اإيطاليا،  اإلــى  للو�سول  حقيقية 

ذلك  على  وعــالوة  منهم،  الكثير  البحر  في  الموت  ينتظر  حيث 

فاإن المتاعب والآلم التي تت�سبب فيها الرحلة اأكبر. اإن المهاجر 

يدفع بين األف واألفي يورو ليتم جمعه مع م�سافرين اآخرين يتراوح 

يتم  ال�سفينة.  و�سعة  كبر  ح�سب  وخم�سمائة،  مائة  بين  عددهم 

اأو  مهجورة  منازل  في  واأطفال  ون�ساء  رجال  المهاجرين  تكدي�ص 

مخازن، وهنا عليهم انتظار موعد الذهاب وقد يدوم و�سعهم هذا 

اأياما بل اأ�سابيع ويخ�سع للحالة الجوية ولدوريات المراقبة قرب 

ال�ساحل. يوجد تلفزيون واحد لكل هوؤلء الم�سجونين واإذا حالفهم 

نف�سه  الوقت  في  ي�ستعمل  اأكثر من مرحا�ص،  ف�سيجدون  الحظ، 

كحمام، ويح�سلون على الطعام ثالث مرات في اليوم.

„بعد اأ�سبوع لم اأتمكن من اإغالق الباب اإل بم�ساعدة كلب من 

نوع دوبرمان“ يحكي لي مهرب قام خالل �سنوات باإر�سال الع�سرات 

الغ�سب  بهم  ا�ستبد  الوقت  „فمع مرور  اإيطاليا.  اإلى  الزوارق  من 

واأرادو فقط الخروج. لكن طبعا، لم يكن هذا ممكنا“. لم يدم عمل 

هذا المهرب طويال، لأن الإ�سالمويين الراديكاليين تدخلوا واأخذوا 

منه خم�سين في المائة من المداخيل.

يعتقد كل الذين يعي�سون في المخيم القريب من طنجة اأنهم 

يمتلكون قدرات خا�سة تبحث عنها اأوروبا. بدءا من لعبي الكرة 

بذكاء  يتمتعون  اأنهم  يظنون  الذين  بالطلبة،  مرورا  „الممتازين“، 

باأنه ل يوجد  يوؤمنون  اليدوين، الذين  اإلى ال�سناع  خارق وو�سول 

اأحد ي�ساهيهم ويمكنه تقديم عمل اأف�سل منهم. وجميعهم ي�سير 

اإلى جهاز التلفزيون، حيث �ساهدوا هناك اأن اأوروبا بحاجة اإليهم 

واأن كل واحد منهم �ستتاح له فر�سة كبرى. هكذا الحال في اأوروبا 

وفرن�سيين  باألمان  الإنترنت  ات�سلت عبر  „لقد  اأمادو.  يدعي  كما 

بالمثابرة  لكن  �سهال،  لي�ص  الأمر  اأن  لي  قالوا  كلهم  ونرويجيين. 

اأمادو  ويكرر  �سيء“.  كل  اإلى  الو�سول  لل�سخ�ص  يمكن  والعزيمة 

اأربعا  عملت  لو  حتى  اأر�سا.  اأهــوي  حتى  اأعمل  „�سوف  تاأكيده: 

وهو  اإيقافه،  ي�ستطيع  اأحد  يوجد  ل  اليوم“.  في  �ساعة  وع�سرين 

مقتنع باأن النا�ص في اأوروبا �سيقدمون له يد الم�ساعدة واأنه �سيجد 

هناك �سعادته.

ل،  الأ�ــســيــاء؟  معرفة  في  نق�ص  غباء؟  اأ�ــســذاجــة؟  هــذا؟  ما 

ا�ستعمال  الجميع  فباإمكان  المعرفة،  في  بنق�ص  الأمــر  يتعلق  ل 

العالم. لكن  بقية �سكان  يفعل  التلفزيون كما  الإنترنت وم�ساهدة 

ماذا ح�سل لأمادو وكردال والآخرين؟ تركوا كل حياتهم خلفهم. 

اأغنياء، لكنهم  اأو �سقة. لم يكونوا  كان لديهم عمل، عائلة، منزل 

كانوا ياأكلون ويعي�سون تحت �سقف بيت يحميهم. وكانت لأطفالهم 

اإمكانية الذهاب اإلى المدر�سة. وفجاأة بدا اأن كل هذا ل قيمة له. 

يتخذون قرار الرحيل يوما وي�سافرون لعدة اآلف من الكيلومترات. 

منهم  البع�ص  ويتعر�ص  واأطفال.  ور�سع  حبلى  ن�ساء  توجد  بينهم 

للتهديد وال�سرقة وتتعر�ص ن�ساء لالغت�ساب. اإنهم يعلمون م�سبقا 

اأن كل هذا قد يحدث. يعي�سون في طنجة اأربعة اأو اأكثر في غرف 

�سغيرة وفي اأو�ساع �سحية �سيئة، ويعي�ص قليل الحظ في العراء. 

لقمة  لحظة  كل  في  وهم  للت�سول  ال�سوارع  في  يوميا  يتجولون 

�سائغة لل�سرطة المغربية. ل يعرفون البتة متى وهل �سي�سلون اإلى 

الباحثة  تتحدث  بحلمهم.  بقوة  مت�سبثين  تراهم  ذلك  ومع  اأوروبا 

في الهجرة غونزالي�ص اأونريكي�ص عن »لجئين اقت�ساديين« وتعني 

„ولهذا  حياتهم  فر�ص  تح�سين  يطلبون  الذين  المهاجرين  بذلك 

اأكثر ما  اأوروبا لأن العمل هناك �سيدر عليهم مال  اإلى  يتوجهون 

بل  �سحيحا.  هذا  يكون  قد  بلدانهم“.  في  عليه  يح�سلون  كانوا 

من  „هربنا  طنجة.  في  يعي�سون  الذين  ال�سوريين  لبع�ص  حتى 

حلب  من  القادم  يو�سف  يقول  تركيا“  طريق  عن  الأهلية  الحرب 

وهو يتجول في �ساطئ طنجة. لكن تركيا ل تعجبهم. „الأمان من 

الحرب �سيء جيد، لكننا نريد اأكثر“. هكذا يتكلم رب اأ�سرة، عمره 

خم�سة وثالثين عاما „يجب اأن يح�سل اأطفالي على تعليم جيد، 

لذلك اأطمح اأن اأتقا�سى اأجرا لئقا، لكي اأقدم لأ�سرتي م�ستقبال 

اأف�سل، حتى ولو كلفني ذلك ما ل يطاق“. 

ل يعي�ص يو�سف، ل في مخيم في العراء، تحت الأ�سجار ول 

في غرف �سغيرة بدون ماء ول كهرباء �ساأن الإفريقيين ال�سود، بل 

في فندق، ويتمنى في اأقرب الآجال اأن ي�سل مع اأ�سرته اإلى �سبتة. 

„اإن ما يطلبه المهرب كثير، لكن حياتنا �ستبداأ في �سبتة“. ويعرف 

يو�سف اأن ال�سوريين يح�سلون ب�سهولة على لجوء �سيا�سي هناك، 

وهو ما ليمكن ت�سوره مثال بالن�سبة لالأفارقة. اإنهم يملكون الحلم 

بالن�سبة  ليبيا  كانت  لقد  „خاطئة„.  �سفرهم  لكن جوازات  نف�سه، 

اآلف  ب�سعة  مثل  لذلك ف�سل  الأب من حلب خطيرة جدا،  لهذا 

اإلى  „رحلة بالطائرة من تركيا  اإلى المغرب.  اللجوء  من مواطنيه 

الجزائر يو�سح يو�سف اإنها الطريقة الأ�سهل“. 

الت�صحية بكل �صيء  

يمكننا وبدون تردد اأن نعتبر كل هوؤلء لجئين من اأجل الح�سول 

مثل  لكن  المعي�سية.  حالتهم  وتح�سين  اأف�سل  عمل  فر�ص  على 

هذا الت�سريح ل يعبر عن الواقع بكامله. طبعا اإنهم يبحثون عن 

عمل ويريدون الح�سول على مال اأكثر مما كان متاحا لهم �سابقا 

بعين  ناأخذه  اأن  اآخر يجب  �سيء  لكن هناك  الأ�سلي.  بلدهم  في 
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العتبار، اإنهم يقتفون اأثر حلم مثل كل النا�ص دون مراعاة للواقع 

ومحملين ب�سور �سلبية. وهذا من حقهم اأي�سا. ومن اأجل �سوقهم 

نحن  علينا  وي�سعب  �سيء.  بكل  للت�سحية  م�ستعدون  فهم  ذلك، 

الأوروببين تفهم ذلك. فنحن يكفينا اأن نحمل جواز �سفرنا معنا، 

اأو  كمبوديا،  اأو  كينيا،  اأو  جامايكا،  اإلى  نطير  رغباتنا.  لتحقيق 

اأ�ستراليا، اأو البرازيل اأو جزر العذراء. وهناك نعمل ما نريد وما 

ن�ساء. نتناول الح�سي�ص. نمار�ص الجن�ص، نحب الإطالع والف�سول، 

ن�ساهد الحيوانات المفتر�سة، نمار�ص ريا�سة ركوب الأمواج، نقوم 

برحالت نهرية على امتداد الأمازون. وبالن�سبة لالن�سان العادي 

في النيجر، الت�ساد اأو ال�سودان، كل ذلك غير ممكن. لكن هوؤلء 

ي�ستمروا  اأن  فقط  ولي�ص  ذلك،  يعي�سوا  اأن  اأي�سا  يريدون  النا�ص 

بالحلم به. البورجوازية المحلية في بلدانهم ت�ستطيع ذلك، ت�سافر 

اإلى باري�ص، لندن ونيويورك. ل يقبل المهاجرون اأن يظلوا لالأبد 

معذبين وملعونين، ومجبرين على العي�ص في افريقيا التي ل تقدم 

لي  يو�سح  نريد“،  كما  نعمل  اأن  „نريد  الكريمة.  الحياة  اإمكانية 

فندق رخي�ص في طنجة.  ونحن في  نيجيريا مغتاظا  جيمي من 

„زوجتي ممر�سة، وتح�سل على مائة دولر في ال�سهر. اإنه مبلغ 

هنا  اأريــد  ول  اأكثر.  ولي�ص  الحياة  قيد  على  للبقاء  فقط  يكفي 

في  معا  الآن  اإنهما  مقهى“.  في  كنادل  معا�سي  عن  اأتحدث  اأن 

على  اأح�سل  اأن  اأريد  „اإنني  الو�سع.  هذا  تغيير  اأجل  من  طنجة 

اأحد تلك الأجور الفاخرة التي تقدمها الم�ست�سفيات البريطانية“ 

اإنجاب  في  التفكير  يمكننا  فقط  „حينها  زوجته.  كارين،  تقول 

�سرق  قد  م�ستقبلهما  اأن  لو  كما  ي�سعران  الزوجان  اإن  اأطفال“. 

منهما، هما المحرومان من كل الأ�سياء الجميلة والجيدة في هذا 

العالم. اإنهما يريدان عبر الهجرة تحقيق ما حرما منه. اإنه عمل 

متمرد على كل الأ�سعدة. ففي اأوروبا ل يمكن قبولهما اإل اإذا كانا 

مطاردين �سيا�سيا اأو هاربين من �سراع م�سلح. اأما اأن يذهبا اإلى 

هناك كم�سافرين ويحالن بالأمكنة التي يريدانها، فهذا �سيء غير 

مقبول. اإنهما محرومان من حقهما في حرية الحركة. وك�سحايا 

لحالة �سيئة يمكن تفهمهما. لأن ذلك يتما�سى مع الروؤية النمطية 

يمكن  حتى  الأمــريــن،  يعانوا  اأن  الأفــارقــة  على  بــاأن  لالأوروبيين 

حاجة  فبدون  تقبله.  يمكن  فال  ذلك  عدا  ما  اأمــا  م�ساعدتهم. 

ويتوجب عليهم  الأوروبيين  بتعاطف  اأن يحظوا  يمكنهم  وبوؤ�ص ل 

كل  ح�سرت  لو  �سن�سل،  اأين  „اإلى  بيوتهم.  في  يظلوا  اأن  حينها 

اإفريقيا عندنا“. اإنه �سوؤال يمكن اأن ن�سمعه في األمانيا لي�ص فقط 

من العن�سريين. وتوؤكد ذلك الحتجاجات التي ت�سدر عن الألمان 

التي اختيرت لإيواء المهاجرين. فال�سود والعرب ل  في الأحياء 

حيث  هناك  عمل،  على  الح�سول  عن  ناهيك  ال�سفر،  لهم  يحق 

من  الأفــواج  كل هذه  مع  �سن�سل  اأين  اإلى  „اأجل،  اإليه.  يطمحون 

المهاجرين؟“. 

لكن اأغلبية المهاجرين لي�سوا معوزين، �سديدي الحاجة. اإنهم 

�سالحهم.  هو  وهذا  الثمن.  كلف  مهما  بحقهم،  فقط  يتم�سكون 

لأج�سامهم  مــراعــاة  ول  مــبــالة  ــدون  ب خطيرة،  قـــوارب  يركبون 

وحياتهم. قوارب خطيرة، ل يمكن لإن�سان عاقل ركوبها ولو لخطوة 

„المهاجرين  باأن  ال�سياق  هذا  في  التاأكيد  يتوجب  ولكن  واحــدة. 

في  عادة  نقراأ  كما  والفقير“،  البائ�ص  بقدرهم  مدفوعين  لي�سوا 

فهم  لذلك  طوعيا،  الو�سع  هــذا  يختارون  اإنــهــم  ل،  ال�سحف. 

م�سوؤولون عن عملهم هذا. اإنهم يعرفون منذ البداية اأنهم معر�سون 

„على  الثاني:  ال�ستفزاز  ياأتي  وهنا  �ستنفذ.  نقودهم  واأن  للموت 

اأن ت�ساعدنا“. هكذا يتكلم مادو وكردال في طنجة، وكاأن  اأوروبا 

هذا �سيء طبيعي. لكن لماذا؟ بالن�سبة لالأوروبي ل يمكنه اأمام هذا 

الو�سع اإل اأن يهز راأ�سه غير م�سدق عينيه. لن اأقوم اليوم برحلة 

اأفكر  اأن  اأن مالي �سينفذ. كما ل يمكنني  اإذا عرفت  اإلى الخارج 

باأن الحكومات التركية اأو البلجيكية اأو الكينية �ستقدم لي المال 

اأو اأن اأطالبها بذلك. „ل، اأوروبا ل تتحمل وحدها ذنب بوؤ�سنا في 

تتحمل كذلك  الإفريقية  الحكومات  اإن  اأمادو.  لي  يقول  اإفريقيا“ 

م�سوؤولية بوؤ�سنا. „لقد قام تهمي�سنا ب�سكل منهجي، لكنا ل نطالب 

�سوى بحقنا“. 

نحن  وا�سحة:  الر�سالة  القائمة.  الأعــراف  الالجئون  ينق�ص 

كلنا مت�ساوون، وعليكم اأن تعاملونا كنا�ص عاديين كما تتعاملون مع 

بع�سكم البع�ص في اأوروبا. لدينا نف�ص الحقوق، لذا يتوجب عليكم 

البحر. و�ساعدونا  بنا مخاطر  الغرق حين تحيق  اأن تنقذونا من 

الياب�سة، لكي نبداأ حياة جديدة. لكن هذا كله  اإلى  عندما ن�سل 

بالحيرة. فماذا يعمل  اأوروبا  اأ�ساب الالجئون  كالم غير مقبول. 

التحاد الأوروبي بكل هوؤلء المهاجرين. لي�ص هناك موؤ�سر يدل 

على نهاية قريبة لتيار الهجرة. بل اإنهم م�ستعدون وعلى الطريقة 

الحيرة  دفعت  حد  اإلــى  للخطر،  حياتهم  لتعري�ص  النتحارية 

ليبيا  اإلى  ع�سكري  تدخل  قوات  اإر�سال  في  للتفكير  الأوروبيين 

الق�ساء  يجب  الأمــر.  اقت�سى  اإن  الجوي  الق�سف  اإلى  واللجوء 

جماعات  لكن  واأ�ساطيلهم.  و�سبكاتهم  المهربين  جماعات  على 

الماأ�ساة  م�سوؤولية  تحميلها  يتم  والتي  هذه  المنظمة  التهريب 

في  اأحــد  فال  اأ�سا�سا.  لها  وجــود  ل  المهاجرون،  يعي�سها  التي 

ليركب  بلده  في  وهو  للمهربين  مال  دفع  المهاجرين  من  طنجة 

التمويه  اإنه اختالق يتم عبره  اأوروبا.  الحافلة ويجرب حظه في 

ال�سيا�سيون  يقنع  اأن  من  وبدل  للهجرة.  الحقيقية  الأ�سباب  على 

اأنا�ص  المهاجرين  باأن  يعترفوا  اأن  عليهم  بذلك،  والنا�ص  اأنف�سهم 

الحال  هــي  كما  التنقل  وحــريــة  الم�سكن  بحق  التمتع  يــريــدون 

بالن�سبة لالأوروبيين. اإن هذا �سيكون الخطوة الأولى والحا�سمة، 

وبعد ذلك يجب التفكير فيما قد يخلف ذلك من انعكا�سات. اإذ ل 

يمكن للقنابل والأ�سالك ال�سائكة على الحدود والتي تزداد علوا 

مع الوقت، اإيقاف اأي حلم من الأحالم. 

القابلة  المطاطية  للزوارق  حال  ووائل  كردال  وجد  اأيام  بعد 

مرجان  �سوق  في  لهما  ي�ستري  اأن  المغاربة  اأحد  قرر  اإذ  للنفخ. 

يهرب  ل  واأن  فعال  بذلك  يقوم  اأن  وتمنيا  قاربا مطاطيا.  الكبير 

في  رحلتهما  �ستبداأ  الــزورق،  على  يح�سالن  وعندما  بنقودهما. 

راأ�ص �سبارطل، النقطة التي يلتقي فيها المتو�سط بالأطل�سي، فمن 
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هنا يريدان الدخول اإلى البحر. اأما الجذعية المخ�س�سة لخم�سة 

اأفراد اآخرين، فقد تم الح�سول عليها. واإذا حدث واألقي القب�ص 

عليهم، فلن يحدث �سيء لهم. �سيذهبون اإلى مركز ال�سرطة ويتم 

ت�سجيل معلومات عنهم، وبعد ثالث �ساعات يطلق �سراحهم. وبعد 

ذلك مبا�سرة تبداأ اللعبة من جديد. كيف �سيح�سل كردال ووائل 

على زورق مطاطي من جديد؟

 األفريد هاكن�صبيرغر   من مواليد ١٩5٩، �سحفي وكاتب األماني يعي�ص 

في طنجة ويعمل مرا�سال لجريدة »دي فيلت« اليومية. من اإ�سداراته: 

»الأيام الأخيرة في بيروت«. وقد �سدر هذا الن�ص في مجلة كورتبوخ، 

�سبتمبر 20١5.

ترجمة: ر�سيد بوطيب
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I الزمان هو بداية �صباط/فبراير والمكان نزل لطالبي اللجوء يعي�س 

فيه ٢٩٤ �صخ�صا. الطق�س بارد وهناك ب�صعة لجئين �صوريين وعراقيين 

يدّخنون اأمام مدخل النزل، الذي يبدو كخيمة هائلة �صنعت من بالون 

ثخين ُن�صبت على ملعب ريا�صي ل يبعد اأكثر من كيلومترين عن مبنى 

الم�صت�صارية في برلين. عالم غرابوفاك زار النزل واأجرى المقابلة 

التالية مع دراغانا دوريك وماتيا�س هامان الم�صرفين عليه.

    

 االأفكار النمطية لي�صت ب�صرا

مقابلة مع م�صرَفين على نزل لالجئين في برلين

ALEM GRABOVAC  عالم غرابوفاك

لكّن  فقط،  اأيام  ب�سعة  الالجئون  فيه  ليقيم  الماأوى  هذا  اأعّد 

يقوم رجل  �سهور.  عّدة  منذ  تعي�ص هنا  مازالت  العائالت  بع�ص 

بوابة  اإلى  تُف�سي  التي  الأولى  البوابة  بفتح  �سوداء  ببدلة  اأمن 

داخلية يجب اأن تظل مغلقة كيال يت�سّرب الهواء فيخّف �سغطه 

انكما�سها  اإلــى  ــوؤّدي  ي اأن  يمكن  ما  البالونية«  »الخيمة  داخــل 

ال�سغط  اأن  هو  وال�سبب  هواوؤه.  اأخلي  اإذا  بالبالون  يحدث  كما 

من  قريبا  من�سوبة.  يبقيها  ما  هو  الخيمة  داخل  للهواء  العالي 

هامان،  وماتيا�ص  دوريــك  دراغانا  انتظاري  في  كان  المدخل 

موؤ�س�سة  عليه  ت�سرف  الذي  النزل  الملجاأ   هذا  يديران  اللذان 

من  بتكليف  الإنجيلية  للكني�سة  التابعة  البرلينية  »�ْستَتِْم�سيون« 

الدولة.

الجو في الداخل يطغى عليه �سجيج اأغلبه �سادر عن اأطفال 

يلعبون هنا وهناك. ق�سم المنامة يقع على الي�سار وهو موّزع على 

غرف �سغيرة في كل منها �ستة اأ�سّرة متراكبة. الق�سم الم�سترك 

طاولة  وكرة  الأطفال  للعب  زاوية  توجد  حيث  اليمين  على  يقع 

وزاوية للطعام فيها مقاعد خ�سبية طويلة ت�سبه تلك التي نراها 

الألمانية.  المدن  �سوارع  في  العامة  والحتفالت  الأعياد  في 

ثمة حجرات ثالث خا�ّسة يمكن اعتبارها »م�ستو�سفا« من اأجل 

للغ�سيل  �سغيرة  وحجرة  �سّحية  مرافق  وثمانية  الطّبية  العناية 

تف�سل  رقيقة  جـــدران  هناك  �سغير.  م�سجد  ــى  اإل بالإ�سافة 

ر�سومات  عليها  ُعلّقت  وقــد  بع�سها،  عن  المختفة  الحجرات 

اأطفال وترجمات للكلمات الألمانية الأكثر ا�ستخداما اإلى الكثير 

من اللغات. ندخل اإلى غرفة الإدارة 

من اأجل اإجراء هذه المقابلة. ورغم 

ي�ستطيع  الــمــرء  ــاإن  ف الــبــاب  اإغـــالق 

يــقــولــه هو  مـــا  يــ�ــســمــع  اأن  ــكــاد  ــال ب

الفا�سلة  الجدران  اأن  اإذ  �سخ�سيا. 

ــدا ولــيــ�ــص هــنــاك �سقف  رقــيــقــة جـ

يخّفف قليال من ال�سجيج الهائل في 

الكبيرة.  القاعة 

لوحة اإر�سادات موؤقتة في 

مركز »لغيزو« لت�سجيل 

الالجئين في برلين.

Photo:

Achim Wagner
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عالم غرابوفاك: لماذا كل ال�سجيج وال�سخب هنا؟

ماتيا�ص هامان: ل �سك اأنه اأف�سل من ال�سكون. فنحن ي�سّرنا جدا 

اأن نرى اأطفال يلعبون.

دراغانا دوريك: تعّودت على ال�سجيج فلم اأعد اأ�سمعه اأبدا.

على  م�ساحته  وّزعنا  فــاإذا  اإن�سانا.   2٩4 ال�سكن  هذا  في  يعي�ص 

�سّكانه بكم �سيحظى كل �سخ�ص منهم؟

هامان: ثمانية اأمتار مرّبعة.

هل ي�ستطيع الفرد في هذا الحّيز ال�سّيق ممار�سة خ�سو�سّيته؟

المقارنة.  مو�سوع  على  فيه  الحكم  ويعتمد  ن�سبي  الأمر  هامان: 

فهنا يتمّتع ال�ساكن بحّيز خ�سو�سية اأكبر من ذلك الذي يتمّتع به 

قاعة  و�سّتين  ت�سعا  ثمة  اأن  نن�ص  ول  ريا�سية.  قاعة  في  ال�ساكن 

الوحيدة  الطريقة  الالجئون.  لي�سكنها  م�سادرتها  تّمت  ريا�سية 

بنف�سه  ليختلي  يّتبعها  اأن  القاعات  تلك  في  لل�ساكن  يمكن  التي 

المقارنة  لكّن  الطابقين.  ال�سرير ذي  يمّد غطاء ما على  اأن  هي 

مع الفنادق، حيث قد تخ�ّس�ص غرفة ل�سخ�سين اأو ثالثة اأو اأربع، 

هي ل�سالح الفندق. اأّما بالمقارنة مع ال�سّقة العادية فال �سك اأن 

ال�سعور بالخ�سو�سية عندنا اأقل بكثير. اإذن فالم�ساألة تتعلّق بزاوية 

النظر والمقارنة.

الولية  برلمان  في  المعار�ص  الخ�سر  حزب  نــّواب  رف�ص  لقد 

�سبب  وكــان  كهذه.  البالونية  الخيم  في  الإيــواء  برلين)  (وليــة 

الرف�ص غياب مجال لختالء الفرد بنف�سه وال�سعور بخ�سو�سّيته 

خرقا  اعتبروه  ما  وهو  ال�سحية.  المرافق  قلة  اإلــى  بالإ�سافة 

لبع�ص لحقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

دوريك: اإن انطباعي هو اأن النا�ص هنا را�سون جدا. بل اإن بع�ص 

العائالت التي تعود اإلى زيارتنا تبدي رغبتها بالعودة اإلى ال�سكن 

لدينا.

هامان: يجب اأن يوجد دائما من يطالب بعالم اأف�سل. اإننا نبذل 

اأق�سى جهدنا لفعل كل ما هو م�ستطاع. فنحن نقّدم دورات لغة 

األمانية. كما اأننا جهزنا زاوية خا�سة للعب الأطفال ون�ساعد في 

تعبئة ال�ستمارات ونوؤّمن العناية الطبية. 

ما هي جن�سيات الالجئين عندكم؟

ياأتي العراقيون ثم الباك�ستانيون ثم  دوريك: الأكثرية �سوريون ثم 

على  وحدهم  الرجال  ياأتي  كان  الما�سي  ال�سيف  في  الأفــغــان. 

الأغلب. اأما الآن فالكثير من العائالت تاأتي من تلك البلدان. 

لدى  التعليم  وم�ستويات  الجتماعية  التركيبة  تقّيمون  كيف 

الالجئين؟ 

�سهادات  الالجئين  من  بالمائة  وع�سرين  خم�سة  لــدى  هامان: 

جامعية وفق درا�سة للمديرية التحادية ل�سوؤون للهجرة والالجئين. 

وينتمي الأكثرية مّمن ي�سكن عندنا اإلى المي�سورين. ولكن لي�ص كل 

مي�سور متعلّم. يكلّف الهروب من �سوريا اإلى برلين ما بين الألفين 

وال�ستة اآلف دولر لكل �سخ�ص. اأما من اأفغان�ستان فالتكلفة اأكبر. 

فمن الوا�سح اأن هوؤلء النا�ص لي�سوا فاّلحين معدمين. لكن العامل 

الحا�سم في تقرير م�ستقبل هوؤلء هو طموحهم قبل كل �سيء. في 

رحلتهم الأولى من بلدانهم اإلى هنا كان هدفهم هو مجّرد ال�سمود 

في وجه مخاطر الطريق حّتى نهايته. اأما الرحلة الثانية التي تبداأ 

بعد الو�سول فهي اأكثر تحدّيا لأّنها تكلّف الفرد هوّيته القديمة. 

لقد كان هذا الالجئ محاميا اأو بروفي�سورا اأو نّجارا اأو �سناعيا اأو 

خّبازا. لكّنه في مرحلته الأولى هنا ل �سيء من ذلك كله. وعليه اأن 

يبداأ ب�سّق طريق جديد تماما واأن يُبدع هوّية جديدة. اإنه التحّدي 

والقوة  الدوافع  لديهم  تتوّفر  اأن  المهم جدا  فمن  ولذلك  الأكبر. 

الكافيتان لتعلّم لغة جديدة والتاأقلم مع ثقافة جديدة ليبداأ حياته 

من نقطة ال�سفر.

هنا؟  البقاء  اأم  ما  يوما  اأوطانهم  اإلى  العودة  الالجئون  يريد  هل 

ماهو انطباعكم؟

دوريك: يقول الكثيرون اأنهم �سيعودون اإلى اأوطانهم بمجّرد انتهاء 

الحرب فيها.

هامان: اأعتقد اأن لدينا ثالث مجموعات مختلفة في هذا ال�سدد. 

قانون  يعرفون  اإنهم  البقاء.  اأفــرادهــا  يريد  الأولـــى  المجموعة 

اللجوء جّيدا ويعرفون اأن المرء تحق له الإقامة الدائمة بعد �ست 

تقت�سر  ول  الألمانية  يتعلّمون  اإنهم طموحون.  �سنوات.  �سبع  اإلى 

عالقاتهم على الو�سط العربي، بل يبحثون عن اأ�سدقاء يتحّدثون 

معهم بالألمانية. اإّنهم يعتبرون حياتهم هنا فر�سة جديدة. وهناك 

وخا�ّسة  العراقيين،  من  الكثير  الــعــودة.  تريد  اأخــرى  مجموعة 

الأكراد منهم، عادوا فعال. لكّن ثمة مجموعة تقع ما بين هاتين. 

اإّنهم اأولئك المترّددون الذين يبقون هنا لأن ظروفهم �سارت بهذا 

اأطفال  هنا  ينجبون  اأنهم  اأو  اأطفال  لديهم  يكون  فقد  ال�سكل. 

يذهبون اإلى المدر�سة وت�سبح األمانيا هي وطنهم. اإّنهم ي�سربون 

هنا بجذورهم. هذه الفئة من الالجئين �ستبقى هنا رغم اأنها ل 

تعرف ذلك بعد.

هل تعطينا �سورة عن اإيقاع الحياة اليومي في ماأوى كهذا؟

هامان: يبداأ التح�سير للفطور في الخام�سة والن�سف �سباحا. ثم 

هناك الغداء والع�ساء. في ال�ساعة الواحدة ليال تنهي اآخر م�سرفة 

اجتماعية نوبتها. وهكذا.

ي�ستطيع  التي  الن�ساطات  من  الكثير  النهار  ننّظم خالل  دوريــك: 

النا�ص هنا الم�ساركة فيها، منها: كرة القدم ودورات اللغة الألمانية 

(نوؤمن العناية بالأطفال خالل ذلك) ولقاءات بيننا وبين ال�سّكان 

من  الكثير  الن�ساطات  هذه  في  يدعمنا  المدينة.  اإلــى  ورحــالت 

المتطّوعات والمتطّوعين.
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كم هو عدد المتطّوعين الذين يعملون هنا؟

هامان: لدينا احتياطي متطّوعين يبلغ ١600 متطّوع لهذا الماأوى 

 5000 وحتى  بل   3000 لديها  اأخــرى  مالجئ  ثمة  لكن  فح�سب. 

قائمة  اأية  في  ا�سمه  ي�سّجل  اأن  راغب  لأي  يمكن  الداعمين.  من 

فيه.  الم�ساعدة  بتقديم  يرغب  الــذي  المجال  في  للمتطّوعين 

لدينا ١5 اإلى 30 متطّوعا كل يوم: اإنهم يوّزعون الطعام اأو يعتنون 

بالأطفال اأو ينّظفون اأو يعلّمون الألمانية اأو يتبادلون الحديث مع 

الالجئين. 

ما هو دافع هوؤلء؟ لماذا ي�سّحون بوقتهم من اأجل الالجئين؟

دوريك: ل ي�سّحي متطّوعونا بوقتهم. اإنهم يعتقدون اأن م�ساعدتهم 

لها مغزى. 

هامان: لقد �ساهدوا �سورا لما يحدث في تلك الحروب فقّرروا 

متطّوعون  هنا  لدينا  واجبة.  �سرورة  الب�سر  اأولئك  م�ساعدة  اأّن 

العمرية  الفئات  كــل  ــى  اإل ينتمون  وهــم  للم�ساعدة  ومتطّوعات 

ومحامون  ومــوظــفــون  وتــالمــيــذ  طــالب  فهناك  والجــتــمــاعــيــة. 

اأ�ساعد  „لماذا  لل�سوؤال  جواب  على  يح�سلون  اإنهم  ومتقاعدون. 

هنا؟“ في العينين ال�ساكرتين للطفل الذي يلعبون معه اأو يقّدمون 

له الطعام. اآخرون يريدون من خالل ذلك اأن يعلنوا موقفا. اإذ اأّن 

وقوفهم هنا في المطبخ يقول للعالم اإن الالجئ مرّحب به هنا، في 

الوقت الذي يخرج فيه الكثيرون في مظاهرات م�ساّدة لالجئين.

تترّدد اأخبار عن متطّوعين اأ�سابهم انهيار ع�سبي اأو نف�سي. كيف 

الحال عندكم بهذا الخ�سو�ص؟

متطّوعونا  كان  واإن  ذلــك.  من  �سيء  عندنا  يحدث  لم  هامان: 

الما�سي،  ال�سيف  في  كبيرا  تحدّيا  فعال  واجهوا  قد  وموظفونا 

المكان  اأن  رغــم  فقط،  لجئا  خم�سون  هنا  لدينا  كــان  عندما 

القادمين  الالجئين  من  الكثير  وكــان  �سخ�سا،   2٩4 لـ  يّت�سع 

الذي  المكتب،  اأمــام  العراء  في  المبيت  اإلى  ي�سطّرون  حديثا 

باإجراءاته  البدء  لي�ستطيع  ر�سمّيين  كالجئين  بت�سجيلهم  يقوم 

ذلك  اأن  هو  وال�سبب  المالجئ.  على  توزيعهم  فيها  بما  الأولية 

المكتب ــ اأي المكتب التحادي لل�سوؤون ال�سحية والجتماعية ــ 

لم يكن مجّهزا ل�ستقبال تلك الأعداد الهائلة منهم، اإذ كان عدد 

موّظفيه محدودا جدا. كان مكتب الت�سجيل المذكور ل يبعد عن 

هذا المكان �سوى دقائق معدودة م�سيا على الأقدام، فقّررنا اأن 

يناموا هناك في  الليل كي ل  اإلينا في  الالجئين  اأولئك  نح�سر 

العراء. كان ذلك ي�ستدعي جهدا كاد يتجاوز حدود ال�ستطاعة 

اأي�سا. يفخر  اأفراد فريقنا، لكّنه �ساهم بتطوير قدراتهم  لبع�ص 

المرء بالعمل مع فريق كهذا بمتطّوعيه وموّظفيه.

ماهي الم�ساكل الملمو�سة التي تحدث هنا؟ هل وقعت م�ساجرات 

وا�ستباكات بالأيدي كما حدث في المالجئ الأخرى؟ وهل وقعت 

�سدامات بين ال�سّكان على خلفية دينية؟

هامان: مّر على هذا الماأوى ثالثة وع�سرون األف �سخ�ص. ولذلك 

والأخــرى.  الفينة  بين  الم�ساكل  بع�ص  تحدث  اأن  الطبيعي  فمن 

والأ�سباب مختلفة، فقد يكون م�سّببو الم�ساكل من النوعية ال�سعبة 

فعال. قد تعزو ذلك اإلى التجارب القا�سية التي مّروا بها اأو تلك 

اأحيانا  ن�سطّر  كّنا  وقد  الآن.  بها  يمّرون  التي  ال�سعبة  الظروف 

لحظر دخول البع�ص ب�سكل نهائي واإبالغهم ذلك ر�سميا.

والأفارقة  العرب  بين  م�ساكل  وقعت  الأخرى  المالجئ  بع�ص  في 

ال�سود اأو بين الم�سلمين والم�سيحيين. هل يختلف الأمر هنا؟

دوريك: لقد اأعلّنا من البداية اأننا يمكن اأن نتفّهم كل �سيء با�ستثناء 

العن�سرية. اإننا ل نفّرق بين النا�ص وفق اأديانهم اأو جن�سّياتهم. الكل 

لدينا �سوا�سية.

ف�سيجد  الم�ساكل  عن  يبحث  اأن  الإن�سان  يريد  عندما  هامان: 

�سوريا  اأم  اأم م�سلما، عراقيا  اأكان م�سيحيا  �سواء  بالتاأكيد.  �سببا 

المثال  �سبيل  على  اأقمنا  لقد  فــرق.  ل  ذلــك.  غير  اأم  األمانيا  اأم 

مع  بالتعاون  عّدة  اأ�سابيع  له  وح�ّسرنا  هنا.  الفطر  بعيد  احتفال 

اأحد الم�ساجد وكانت النتيجة رائعة فعال. لكّن م�ساجرة بالأيدي 

وقعت بين بع�ص الالجئين ب�سبب �سحن بقالوة. الحكم هنا يعتمد 

على طريقتي في النظر اإلى الأمور: هل اأقول اأن م�ساجرة وقعت 

بين البع�ص وا�ستمرت خم�ص دقائق، اأم اأقول اأن مائتين وت�سعين 

�سخ�سا احتفلوا بعيد الفطر ب�سالم؟

احترام المراأة

كيف يعامل الالجئون الذكور الن�ساء من الالجئات والمتطّوعات؟

الألــمــان.  من  ومزاجية  انفعالية  اأكثر  النا�ص  هــوؤلء  دوريــك: 

لي�ص  ذلــك  لكن  الإعــجــاب،  تعابير  توجيه  فــي  مثالُ  يبالغون 

الن�ساء هنا  باأن  ي�سّدقوا  اأن  البداية  م�سكلة. ي�سعب عليهم في 

الرجال  اإلى  التوّجه  يف�ّسلون  فهم  ولذلك  نف�سها،  الأهمّية  لهّن 

اأن  يمكن  ل  هنا  الأمــر  اأن  ب�سرعة  يفهمون  لكّنهم  باأ�سئلتهم. 

اأي�سا  الن�ساء  اإلى  يتوّجهوا  اأن  عليهم  واأن  الطريقة،  بهذه  ي�سير 

عام  ب�سكل  القول  اأ�ستطيع  ما.  ا�ست�سارة  اإلى  يحتاجون  عندما 

باحترام. يعاملونني  باأنهم  اأ�سعر  اإنني 

هامان: لو لم يكن الأمر كذلك لما واظب هذا العدد الكبير من 

اأ�سماء  لك  اأقــراأ  دعني  والم�ساعدة.  المجيء  على  المتطّوعات 

األينا، جوانا، لو�سيل، اإميلي،  المتطّوعات لهذا الأ�سبوع: �سوزانه، 

فاطمة، �سوفيا، فران�سي�سكا، جيل، كري�ستينا، نينا، راحيل، اأميليا، 

اإلينا، مياو، يوليا، فالتراود... الخ. لو كان يوجد حّقا م�ساكل دائمة 

مع الرجال لما عاودن المجيء اإلينا تطّوعا. نعرف اأن الكثيرين من 

الالجئين ن�ساأوا في مجتمعات اأبوية ولديهم ال�سورة المتخلّفة عن 

المراأة التي كانت لدينا هنا في المانيا قديما. لكّن المرء ي�ستطيع 

اأن ي�ستغل على هذه ال�سورة ويغّيرها. ثم علينا اأّل نعّمم. اإن كان 

البع�ص ي�سّببون الم�ساكل فال يعني هذا اأن الجميع مذنبون. 
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ليلة  الن�ساء  ببع�ص  تحر�ص  وحــالت  جن�سية  اعــتــداءات  ح�سلت 

راأ�ص ال�سنة في كولونيا، ويعتقد اأن من قام بذلك رجال من �سمال 

اأفريقيا اأو من الالجئين. هل يحتاج الالجئون اإلى قواعد لل�سلوك؟ 

هامان: قواعد ال�سلوك الُملزمة لنا موجودة في الد�ستور والقانون 

الأ�سا�سي. وعلى الجميع اللتزام بها، �سواء اأكان األمانيا اأم لجئا. 

اأفغانية ملحدة  اإمراأة  الأ�سبوع  العاملين لدينا هذا  اأكّرر: من بين 

كاثوليكية  اإيطالية  وواحــدة  فرن�سية  واإمــراأة  فل�سطين  في  ُولــدت 

في  يعمل  الكل  اإ�سرائيلية.  يهودية  وثانية  م�سلمة  تركية  واأخــرى 

فريق واحد في ملجاأ ت�سرف عليه موؤ�س�سة م�سيحية. لن تفعل كل 

هوؤلء الن�سوة ذلك لو كان الرجال هنا يقومون بما يهينهّن.

اإذن فكل ذلك تخويف فقط؟

هامان: ل اأنكر، بل اأوؤكد اأن هوؤلء الالجئين يحتاجون اإلى دورات 

في الندماج، ل اللغة فح�سب، واإلى معالجة ال�سدمات النف�سية 

التي تعّر�سوا لها. ول �سك اأن اأحداث كولونيا التي ذكرتها هي اأمر 

ل يمكن الت�سامح معه ويجب القب�ص على مرتكبيها وفق القانون. 

اأفريقيا  �سمال  من  والآتين  الالجئين  كل  اإن  بالقول  التعميم  لكّن 

نازّيون  الألمان  كل  اأن  القائل  كالتعميم  هو  الن�ساء  يحترمون  ل 

جدد لأن البع�ص منهم قاموا باإلقاء عبوات حارقة على مع�سكرات 

الالجئين.

يتعلّق  فيما  الأهالي  من  احتجاجات  اأو  م�ساكل  اأية  واجهتم  هل 

بالملجاأ اأو الالجئين؟

هامان: ياأتي اإلينا موّظفو اأحد المكاتب المعمارية القريبة كل يوم 

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحا من اأجل الم�ساعدة في تح�سير 

الفطور وتوزيع الطعام. وكانوا قد �ساألونا في العام الما�سي عن 

ل  اأنني  ورغم  الم�ساعدة.  تقديم  فيها  لهم  يمكن  التي  الطريقة 

اأّدعي اأن الأمور ت�سير بنف�ص الطريقة في كل مكان، اإّل اأننا نلقى 

دعما كبيرا من الجيران بال�سك. 

الفراغ النف�صي

هل ثمة ما يثير غ�سبكم فيما يدور من نقا�ص حول الالجئين في 

الإعالم والف�ساء العام؟

فالالجئون  النقا�ص.  هذا  على  النمطية  الأفكار  ت�سيطر  هامان: 

لي�سوا طفيلّيين يريدون العي�ص على ح�سابنا والعتداء على ن�سائنا 

و�سرقة فر�ص العمل مّنا من ناحية، ول كلّهم �سحايا ال�سدمات 

ناحية  من  �سيئا  ذاتها  بحد  األمانيا  لهم  تعني  ل  الذين  النف�سية 

اأخرى. والأمر الُمزعج فعال هو اأن هذا ال�ستقطاب الحاد الذي 

اإّنا  مثال  اأقــول  فعندما  النقا�ص.  م�ساحة  من  كبيرا  جــزءا  ي�سود 

نحظر الدخول اإلى هذا الملجاأ على الكثيرين يعلّق اأحد الفريقين 

باأّنهم يعرفون ذلك منذ البداية. اأّما عندما اأقول اأن البع�ص لدينا 

اأمام  �سهور  يوميا منذ  ينتظرون  مّمن  نف�سية  يعاني من �سدمات 

مكتب ت�سجيل الالجئين دون اأن يح�سلوا على الم�ساعدة المالية 

بما  بالمحتاجين  تهتم  ول  فا�سلة  الدولة  باأّن  الآخر  الفريق  يعلّق 

فيه الكفاية. لكّن الأفكار النمطية لي�ست ب�سرا. لي�ص هناك لجئ 

كما  والطبيعة  ال�سخ�سية  حيث  من  يختلفون  ب�سر  اإنهم  نمطي. 

في  ح�سل  عّما  الم�سوؤولون  الآخــرون.  البلد  هذا  �سّكان  يختلف 

كولونيا هم اأحد هذين النمطين واأولئك الأطباء ال�سورّيون الت�سعة 

هذا  لكّن  اآخــر.  نمط  هم  م�سفى  في  يعملون  الــذي  والع�سرون 

التنميط ل يفيدنا في �سيء. فالق�سم الأعظم من الب�سر هم في 

اأجل خلق الدافع الكافي  اأن يكافحوا من  الو�سط بينهما وعليهم 

اأو الفراغ النف�سي الذي  لإخراجهم من تلك الثغرة ال�سيكولوجية 

يتخّبطون فيه. لكّن هذه الإ�سكالية بالذات تغيب تماما عن النقا�ص 

العام.

ما هي الق�سايا التي يجب اأن نعالجها اإذن، براأيكم؟

كيف  مجتمعنا؟  في  الب�سر  هــوؤلء  ندمج  اأن  يمكن  كيف  هامان: 

منا�سبة؟  هيكلية  في  جديد  من  حياتهم  تنظيم  اإعــادة  في  ننجح 

نفّكر  اأن  فعلينا  كولونيا  ما حدث في  تكرار  نتجّنب  اأن  اأردنا  اإذا 

في الطريقة التي نمنح فيها هوؤلء النا�ص اأمال في حياة جديدة 

كب�سر عاديين  اإليهم  ننظر  اأن  علينا  ذلك. يجب  لتحقيق  وفر�سا 

تماما لديهم ديناميكية نف�سية ن�ستطيع بدعمنا اأن نجعلها خاّلقة 

لكّننا ن�ستطيع اأن نطالبهم بما نريد اأي�سا.

كيف يبدو ذلك في التطبيق العملي؟

اآفاقا  اأمامهم  نفتح  اأن  اإلى  الالجئون  يحتاج  اأكّرر:  هامان: دعني 

ويدرك  يرى  اأن  يجب  من  هم  لكّنهم  واإمكانيات.  فر�سا  جديدة، 

تلك الفر�ص. وذلك غير ممكن اإن لم ي�ستطيعوا فهم اللغة. ولأن 

القادمين الجدد من طالبي اللجوء ل يملكون الحق في دورة لغة 

المانية قبل اأن ي�ستكملوا اإجراءات قبولهم نقوم نحن هنا داخلّيا 

اأّمّنا  اأما خارجّيا فقد  البداية.  يومّيا ومنذ  الدورات  تلك  بتقديم 

اأخرى منتظمة في مدر�سة »كورت  اإمكانية ح�سور دورة لغة  لهم 

خالل  باأطفالهم  العتناء  اإمكانية  مع  المجاورة  توخول�سكي« 

الدرو�ص. اإننا ل نجبر اأحدا على ذلك طبعا، لكّننا نعر�ص الم�ساعدة 

على من يريدها. عندما عر�ست علينا المدر�سة الخا�سة »الثانوية 

اجتهدا  ل�ساّبين  مكّثفا  دعما  قّدمنا  ل�سبابنا  منحتين  الأوروبية« 

فعال.  المنحتين  على  اأنهما ح�سال  النتيجة  وكانت  ب�سكل خا�ص 

وتو�سيل  لإنتاج  �سركة  فهناك  اأي�سا.  ال�سركات  مع  نن�ّسق  ونحن 

الطعام قريبة من هنا تقوم بالطهي مع الالجئين عندنا. كما اأن 

ثمة  اأي�سا.  معهم  يعملن  النف�ص  علم  طالبات  من  متدّربات  ثمة 

مدراء �سركات زارونا لمدة اأ�سبوع كامل وعملوا معنا اأي�سا. ثم اإننا 

ننّظم لقاءات مع الأهالي: كل �سبت واأحد تقام هنا جل�سة »محادثة 

مع القهوة والكعك«. الكعك يح�سره الآخرون ونحن نقّدم القهوة. 

قد ي�سل عدد الم�ساركين في هذه الجل�سة المائة �سخ�ص يتبادلون 

الحديث بعفوية وب�ساطة. تزورنا �سركات كبيرة ورعويات �سغيرة 
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ينجح  التي  الطريقة  لهم. هذه هي  ر�سمية  اأ�سخا�ص ل �سفة  اأو 

فيها التقارب بين النا�ص. وبهذا ال�سكل فقط ينجح الندماج. علينا 

اأن نفعل كل �سيء من اأجل فتح الآفاق لهوؤلء النا�ص.

العربية  يتحدثون  ممن  اأو  عرب  اأ�سخا�ص  اأي�سا  يزورنا  دوريــك: 

ونجل�ص مرة في الأ�سبوع مع الالجئين لنناق�ص ما يرغبون به وما 

نطلبه نحن اأي�سا. ونحن ن�سّجل مح�سرا بكل ما يتم نقا�سه ونعلّقه 

على الجدار. كما اأقمنا مرة معر�سا للوظائف المتاحة.

كيف توّدون و�سف المزاج العام في األمانيا حاليا؟

هامان: ثمة من ناحية حالة الترحيب والم�ساعدة، التي اأ�سبحت 

ثقافة دائمة وعلى نطاق وا�سع، ومن الناحية الأخرى الخوف غير 

هذا  حتى  لكن  الأجــانــب.  تاأثير  من  الهوية  على  المعالم  وا�سح 

النقا�ص العام مازال مطبوعا بالأفكار النمطية. اإذ ما زال ي�سوده 

ال�ستقطاب بين الموؤمنين بالتعدد الثقافي من ناحية والمت�سّككين 

العن�سريين من ناحية اأخرى. هذه الكلي�سيهات ل تقّدمنا خطوة 

واحدة اإلى الأمام.

الم�ست�سارة اأنغيال ميركل تقول اإنها واثقة بالنجاح في هذه المهّمة 

يعتقدون  الألمان  المائة من  �ستين في  لكّن  الالجئين)  (ا�ستقبال 

اأننا لم نعد ن�ستطيع ذلك. ماراأيكم؟

هامان: ال�سوؤال هو: ماذا ن�ستطيع اأن نفعل؟ هناك حكاية تروي اأن 

طفال كان على ال�ساطئ وقت الجزر فراأى الكثير من نجوم البحر 

مرمية على الرمل فاأخذ يرميها في الماء ثانية. عندها مّر رجل 

وراأى ما يفعل الطفل فقال له: ل فائدة فيما تفعل لأن نجوم البحر 

كثيرة جدا ولن ت�ستطيع اإنقاذها كلها. هنا اأم�سك الطفل بنجمة 

بحر ورماها في الماء وقال: لكّنني اأنقذت هذه على الأقل.

بلغ عدد الالجئين في العام الما�سي مليونا. وقد ياأتي هذا العام 

مليون اآخر. هل نحتاج اإلى تحديد �سقف لعدد القادمين؟ ما هو 

عدد النا�ص الذين ي�ستطيع مجتمعنا ا�ستيعابهم ودمجهم؟

المهاجرين دون  كل  يتم دمج  اأن  النجاح؟  ما هو مقيا�ص  هامان: 

اأّل يظل  اأن المقيا�ص هو  اأم  باأن ذلك م�ستحيل.  ا�سثناء؟ ل �سك 

هل  لكن  يتحّقق.  لن  اأي�سا  هذا  الغرباء؟  يكره  نــازي  اأي  عندنا 

معنى اأّل نحّقق هذين المطلبين اأننا ف�سلنا؟ هل هذه هي الق�سية 

المهّمة  اإنجاز هذه  كيفية  �سوؤالنا عن  يكون  اأن  اأف�ّسل  بالأ�سا�ص؟ 

ولي�ص عن حظوظ نجاحها. ثم األم ننجح في التعامل مع المهاجرين 

الذين جئنا بهم كاأيدي عاملة في الما�سي؟ فلماذا لن ننجح هذه 

المّرة؟ الآن لدينا �سيا�سّيون و�سيا�سّيات من اأبناء هوؤلء المهاجرين 

منهم ديليك كولت واأوزجان موتلو وجيم اأوزديمير، ومثّقفون كنويد 

كرماني، الذي األقى خطبة اأمام البوندي�ستاغ في الذكرى الخام�سة 

لدينا  (الد�ستور).  الألماني  الأ�سا�سي  القانون  لو�سع  وال�سّتين 

اأ�سخا�ص ل يُدعون �سابينه مولر اأو مارتين �سميدت وقد �ساهموا 

ب�سياغة �سكل هذا البلد. اإنهم اأمثلة تدلنا على اأن ذلك ممكن. 

ممكنة  لكّنها  �سهلة.  المهمة  اأن  ذلك  معنى  لي�ص  طبعا  دوريــك: 

و�سننجزها. ولم ل. كل ما يلزمنا هو اأن نقوم جميعا بفعل �سيء 

من اأجل ذلك.

 عالم غرابوفاك   كاتب و�سحفي يقيم في برلين.

ترجمة: ح�سين �ساوي�ص 
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I لي�صت الهجرة بالظاهرة الحديثة، بل هي جزء ل يتجزاأ من الكينونة 

الب�صرية، وتمتد جذورها في اأوروبا اأي�صا عبر تاريخ طويل. ي�صنف هذا المقال 

لـيوخن اأولتمر، الباحث في �صوؤون الهجرة، ظاهرة الهجرة ح�صب الت�صل�صل 

التاريخي وي�صاعدنا على تقييم الأحداث الراهنة على نحو اأف�صل.

    

 الم�صيرة الطويلة

اأوروبا في قلب الهجرة المعولمة

JOCHEN OLTMER  يوخن اأولتمر

والهجرة  الب�سرية  تاريخ  بداية  منذ 

تــمــثــل مــحــورا جــوهــريــا فــي عملية 

اعتبار  فاإن  ولذا  الجتماعي.  التحول 

الحركات المكانية لل�سكان، واإن كانت 

ظواهر  من  ظاهرة  طويلة،  لم�سافات 

الع�سر الحديث، يعد دربا من الأ�ساطير. حيث ت�سنى اقتفاء اأثر 

موجات �سخمة من الهجرة العالمية حتى في وقت �سابق لتطور 

قبل  ما  مرحلة  في  فالإن�سان  الحديثة.  الجماعي  النقل  و�سائل 

في  حاله  عك�ص  على  لال�ستقرار،  كثيرا  يميل  يكن  لم  الحداثة 

مرحلة ما بعد الحداثة. وكذلك من غير المعقول اأن يعتقد البع�ص 

دائمة  هجرة  اأي  خطيا،  �سكال  اتخذت  الما�سي  في  الهجرة  اأن 

الهجرة  فاأ�سكال  الدائم:  ال�ستيطان  بهدف  مكان  اإلى  مكان  من 

المختلفة، من هجرة مرتدة ودائرية ومتاأرجحة، ظلت من ال�سمات 

العالمية،  الهجرة  ل�سلوكيات  المميزة 

الإقليمية منها والمحلية في الما�سي 

اأن  كما  �ــســواء.  حــد  على  والحا�سر 

عالم  ــى  اإلـ ينتقلوا  لــم  الــمــهــاجــريــن 

غريب عليهم كليا، �سواء في الحا�سر 

في  النتقال  اإن  بل  الما�سي،  في  اأو 

اإطار �سبكات احتل جزءا محوريا من 

تاريخ الهجرات وحا�سرها. وعلى مر 

القرون الما�سية لم تطراأ اأية تغييرات 

حيث  من  الهجرات  تلك  على  تُذَكر 

�سروطها الأ�سا�سية واأ�سكالها.

يمكننا التحدث على نطاق اأو�سع، 

عن  وا�ــســع،  نطاق  على  بــالأحــرى  اأو 

تو�سع  بــدايــة  منذ  العالمية  الهجرة 

ثقافيا  وكذا  واإقليميا  �سيا�سيا  اأوروبا 

واقت�ساديا اإبَّان القرن الـ ١5. وظلَّت 

اأخــرى  بقاع  ــى  اإل الأوروبــيــيــن  هجرة 

و ١٩  الـ ١6  القرنين  بين  العالم  من 

القرن  بدايات  وحتى  بعد،  فيما  اأدت  اأنها  اإل  الحجم،  متو�سطة 

الـ 20، اإلى حدوث تحول بعيد المدى في اإطار البنية ال�سكانية، 

ل�سيما في الأمريكتين وفي جنوب المحيط الهادي، بل وكذلك في 

اأجزاء من اأفريقيا واآ�سيا. وفي نهاية القرن الـ ١٩ ومطلع القرن الـ 

20، ومع بلوغ هجرة الأوروبيين ذروتها، بداأ في الوقت نف�سه تاريخ 

اأوروبا كقارة م�ستقبلة للهجرة. 

الهجرة  بحوث  ك�سفت  الما�سي  القرن  ثمانينيات  اأواخــر  في 

التاريخية عن طيف وا�سع من حركات الهجرة، واأ�سبح الآن باإمكانها 

تج�سيد م�سارات الهجرة وتطورها على مدار عقود وقرون. واإنه 

لمن ال�سروري اأخذ تلك الم�سارات في العتبار ليت�سنى لنا فهم 

تتناول  الحا�سر.  الوقت  في  الهجرة  واأنماط  �سلوكيات  وتف�سير 

الدرا�سة التالية الظروف والأ�سكال والعواقب المرتبطة بالحركات 

المكانية لل�سكان والتي انطلقت من اأوروبا منذ القرن الـ ١6. كما 

�سورة لم�سور مجهول 

من حلب عام ١٩23،

تبادل ال�سكان بين 

اليونانيين والأتراك.
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ويهدف  للهجرة.  م�ستقبلة  قارة  اإلى  ــا  اأوروب تحوُّل  خلفيات  تبحث 

المقال من خالل ذلك اإلى الك�سف عن دور اأوروبا البارز في اأحداث 

الهجرة العالمية التي ي�سهدها الع�سر الحديث، وت�سليط ال�سوء في 

الوقت نف�سه على طبيعية ونظامية حركات الهجرة وا�سعة النطاق 

وطويلة المدى عبر التاريخ. 

بداية ذات عواقب بعيدة المدى 

ويُق�َسد  لالإن�سان.  المكانية  الحركة  اإلى  »الهجرة«  م�سطلح  ي�سير 

الحياتية  الم�سارات  على  توؤثر  التي  الإقليمية  النتقال  اأنماط  به 

في  تغييرات  عن  ت�سفر  والتي  المدى،  بعيد  نحو  على  للمهاجرين 

الموؤ�س�سات الجتماعية. قد ي�سير هذا الم�سطلح اإلى عبور الحدود 

ال�سيا�سية والإقليمية وما يترتب عليه من ا�ستبعاد من مجتمع قانوني 

اإلى اآخر. كما قد ينم عن تلك الحركات المكانية التي  والن�سمام 

المهاجرين  تدفع  فهي  والإقليمي.  ال�سيا�سي  الكيان  اإطار  في  تتم 

مع  وكذا  اقت�سادية  ونظم  معطيات  مع  التعامل  اإلى  والمهاجرات 

اأنماط ثقافية ومعايير وهياكل اجتماعية مختلفة (اإلى حد بعيد)، 

المجالت  مختلف  في  للم�ساركة  فر�سة  اكت�ساب  اأو  تحقيق  واإلــى 

الجتماعية الوظيفية. وعلى الرغم من اأن الحركات المكانية التي 

الـ  القرن  اأواخــر  منذ  ل�سيما  الح�سري،  التو�سع  اإطــار  في  حدثت 

١8، لم تكن في مجملها اأكثر من انتقال مكاني في اإطار الإقليم اأو 

الدولة، اإل اأنها و�سعت المهاجرين اأمام تحديات بعيدة المدى اإزاء 

الندماج في اأق�سام وقطاعات اقت�سادية اأخرى (قطاع ال�سناعة اأو 

الهجرة في مواجهة  الزراعة) وو�سعت  الخدمات في مقابل قطاع 

ريفية)  اإلــى  ح�سرية  (مــن  الحياتية  الأ�سكال  من  مختلفة  نماذج 

والمواقف والتوجهات. 

ربما اأ�سارت الهجرة اأحادية التجاه اإلى النتقال من مكان اإلى 

اآخر ب�سكل عام، اإل اأنها ا�ستملت في الكثير من الأحيان على اأهداف 

الأموال  اكت�ساب  وهو  الغر�ص،  نف�ص  تخدم جميعها  بينية  ومراحل 

الالزمة ل�ستكمال الرحلة. ظلت عملية الهجرة غير محددة النتائج 

اآخر  مكان  في  الدائم  ال�ستيطان  يعد  لم  وبالتالي  المجمل،  في 

الهجرة:  حركات  على  المترتبة  المحتملة  النتائج  من  نتيجة  �سوى 

الوافدة  العاملة  القوى  اأعداد  نمت  المثال  �سبيل  األمانيا على  ففي 

مليون   2٫6 اإلى   ١٩6١ عام  في  ن�سمة   550٫000 من  الخارج  من 

ن�سمة في عام ١٩73، اأي عندما توقف توظيف العمالة الأجنبية. مع 

العلم اأن حجم الهجرة في هذه الفترة كان كبيرا، فنجد اأن األمانيا 

اأواخر خم�سينيات  اأجنبي بدءا من  ا�ستقبلت نحو ١4 مليون عامل 

القرن الما�سي وحتى عام ١٩73، بينما عاد قرابة الـ ١١ مليون، اأي 

ما يوازي 80 بالمائة، اإلى بالدهم مرة اأخرى. 

�سعى المهاجرون والمهاجرات في كثير من الأحيان اإلى توفير 

�سبل للعمل وال�ستقرار وتح�سين فر�ص التعليم من خالل الإقامة 

الدائمة اأو الموؤقتة في بالد اأخرى. اأي اأنه كان من �ساأن الحركات 

ت�سرف  �سلطة  الحالت  تلك  في  المهاجرين  تمنح  اأن  المكانية 

(مهنية)  تحول  بنقاط  الهجرة  ارتبطت  ما  كثيرا  اأنــه  اإل  اأكبر. 

انعك�ست على �سيرتهم الذاتية وبقرارات م�سيرية، كاختيار �سريك 

درا�سي  مكان  اختيار  اأو  وظيفة  بامتهان  اأو  اأ�سرة،  وتكوين  الحياة 

المهاجرين  الأكبر من  الجزء  فاإن  ولذا  اأو مكان عمل؛  تدريبي  اأو 

المتمثِّلة  الفر�ص  ا�ستغالل  واإن  وال�سباب.  البالغين  كان من �سغار 

الجتماعية  وال�سفات  ال�سمات  بع�ص  على  توقَّف  الهجرة  في 

) المجتمعية  الكيانات  اأع�ساء  اأو  بالأفراد  الخا�سة  والموؤهالت 

الجن�ص  راأ�سها  وعلى  وال�سعوب)؛  والمجموعات  والأ�سر  العائالت 

والعمر ودورة حياة الأ�سرة والعادات والموؤهالت والكفاءات وكذا 

عن  ف�سال  والمهني،  والطبقة)  (الم�ستوى  الجتماعي  الو�سع 

»القومية«  و  »العن�سرية«  و  »الطائفية«  و  »العرقية«  النتماءات 

(مكت�سبة  وحقوق  بامتيازات  الأحيان  من  كثير  في  ارتبطت  والتي 

بالولدة).

واإزاء تفاوت حجم المعطيات القت�سادية والثقافية والجتماعية 

والحقوقية والرمزية، تفاوتت اأي�سا درجة ا�ستقاللية المهاجرين اإلى 

حد بعيد، �سواء كاأفراد اأو كاأع�ساء في �سبكات اأو كيانات مجتمعية. 

مفاو�سات  على  الأحــيــان  اأغلب  في  الهجرة  م�سروعات  وترتبت 

الأ�سرية  القت�سادية  والكيانات  والأ�سر  العائالت  اإطــار  في  تمت 

بال�سراع  اإما  المفاو�سات  تلك  وا�سطبغت  ال�سبكات،  اإطار  في  اأو 

�سلطة  اإلى  الهجرة  على  المقدمون  افتقر  ما  وغالبا  بالتعاون.  اأو 

الفر�ص  وا�ستغالل  اكت�ساب  على  القائمة  الهجرات  لأن  الت�سرف، 

لم تقت�سر باأي حال من الأحوال على تحقيق ال�ستقرار اأو تح�سين 

الأ�سر،  من  الكثير  اإن  بل  فح�سب،  اأنف�سهم  المهاجرين  معي�سة 

وغيرها من الكيانات المجتمعية الأ�سلية، اعتادت على اإر�سال ذويها 

والجتماعي  القت�سادي  الو�سع  دعم  اأو  تح�سين  اأجل  من  للهجرة 

للكيان المجتمعي المتخلف من خالل »الحوالت المالية« وغيرها 

هذه  مثل  لنجاح  الأ�سا�سي  وال�سرط  الأمـــوال.  تحويل  و�سائل  من 

اإلى  مكان  من  النتقال  على  القائمة  القت�سادية  ال�ستراتيجيات 

م�سافات  عبر  الجتماعية  الروابط  على  الحفاظ  في  تمثَّل  مكان 

وفترات طويلة. 

للجماعة  اأو  للفرد  فر�سة  باعتبارها  الهجرة  ا�ستغالل  اأن  اإل 

توقَّف ب�سكل اأ�سا�سي على الإلمام باأهدافها وم�ساراتها واإمكانياتها 

الكامنة، �سواء فيما يتعلق بالهجرة الموؤقتة اأو الدائرية اأو تلك التي 

ت�ستند اإلى اإقامة طويلة الأجل في مكان اآخر. واإن توافر معلومات 

موثوقة ومتوا�سلة عن المنطقة الم�ستهدفة كان �سببا اأ�سا�سيا وراء 

بلوغ الهجرات المهنية والدرا�سية وال�ستيطانية مدة محددة ومدى 

عليها  العتماد  تم  التي  المعرفية  الم�سادر  اأهم  وتمثَّلت  محدد. 

حر�ص  التي  الكتابية  اأو  ال�سفهية  المعلومات  في  ال�سدد  هذا  في 

مو�سوعات  اإلى  تطرقت  والتي  تناقلها  على  ــرواد)  (ال المهاجرون 

مختلفة، ما بين فر�ص العمل والدرا�سة والزواج وال�ستيطان، فقد 

بالأقارب  بناء على �سالتهم  كبيرة  ر�سائلهم قيمة معرفية  اكت�سبت 

الهجرات،  من  ل�سل�سلة  الأ�سا�ص  حجر  بذلك  وو�سعوا  والمعارف. 

اقتفى في اإطارها المهاجرون والمهاجرات م�سارات �سلكها اأقاربهم 

ومعارفهم ممن هاجروا في وقت �سابق. 
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والم�ستقبلة  الم�سدرة  المناطق  ارتبطت  الأحيان  وفي معظم 

الأقارب  بين  ال�سالت  قائمة على  �سبكات  للمهاجرين من خالل 

تلك  اإليها  ا�ستندت  التي  الرئي�سية  الدعائم  وتمثلت  والمعارف. 

في  المبالغة  ي�سعنا  ول  والثقة.  ــولء  ال عن�سري  في  ال�سبكات 

ال�سبكات:  تلك  عليه  انطوت  الذي  المعرفي  النقل  اأهمية  تقدير 

فنالحظ على �سبيل المثال اأنه تم اإر�سال ما ل يقل عن ١00 مليون 

„ر�سالة �سخ�سية من مهاجرين“ من الوليات المتحدة الأمريكية 

الأقارب  بين  تداولها  وتم  و ١٩١4  بين عامي ١820  األمانيا  اإلى 

والمعارف في بلدان المن�ساأ. 

وقد ت�سنى للمهاجرين المحتملين في معظم الأحيان الح�سول 

الهجرة  قرار  تنفيذ  اأو  لتخاذ  وكافية  م�سمونة،  معلومات  على 

ولكن عن وجهة واحدة فقط اأو عن �سبل ا�ستقرار فردية ومحدودة 

محليا اأو عن مجالت مهنية محددة، مما لم يترك لهم مجال فعليا 

لالختيار بين الأهداف والوجهات المختلفة. وعلى الرغم من اأن 

هذا الأمر عمل على تقييد �سلطة ت�سرف الفرد في اإطار قرارات 

من  وا�سعا  طيفا  ت�سمنت  الم�ستهدفة  الوجهات  اأن  اإل  الهجرة، 

العالقات وال�سالت بين الأقارب والمعارف مما اأدى اإلى تحجيم 

المخاطر وتوفير الفر�ص: وهو ما يبرر اأن ٩4 في المئة من مجموع 

الأوروبيين الذين انتقلوا اإلى اأمريكا ال�سمالية قرابة عام ١٩00، 

ان�سب اهتمامهم في البداية على البحث عن اأقاربهم ومعارفهم، 

لــالأذى وعــزز من �سلطة  بــدوره من فر�ص تعر�سهم  وهو ما حد 

ت�سرفهم في تلك المنطقة. 

حول  للحدود  عابرة  معلومات  المهاجرين  �سبكات  مت  قدَّ

وحول  المرتدة  والهجرة  الهجرة  في  الكامنة  والمخاطر  الفر�ص 

طرق النتقال الآمنة وكذا حول العبء النف�سي والج�سدي والمالي 

المرتبط بال�سفر. كما وفرت تلك ال�سبكات �سبال لحماية وتوجيه 

الأفراد في الغربة، ف�سال عن اإتاحة فر�ص للعمل والإقامة وم�ساعدة 

المهاجرين على التوا�سل مع ال�سلطات وكذا الموؤ�س�سات المركزية 

والمحلية. وكلما ات�سع نطاق ال�سبكات وازداد الهتمام بما ت�ستند 

الفر�ص  من  المزيد  ــرت  وفَّ كلما  اجتماعية،  عالقات  من  اإليه 

ــ فكانت جاذبية وجهات الهجرة تُقا�ص  القت�سادية والجتماعية 

بحجم �سبكات الأقارب والمعارف التي وفرت مالذا للمهاجرين، 

وكذا بمدى كثافة العالقات الجتماعية التي حظيت بالرعاية في 

اإطار تلك ال�سبكات. ونجد بالتالي اأن �سبكات المهاجرين لم ترفع 

من احتمالية وفود المزيد من المهاجرين فح�سب، بل ا�ستحدثت 

الهجرة  حركات  دوام  على  بــدوره  ــر  اأثَّ للهجرة  تقليدا  بــالأحــرى 

وا�ستمراريتها، فاأ�سبحت تمتد عبر فترات طويلة من الزمن وفي 

بع�ص الأحيان عبر اأجيال.  

المهاجرين  �سبكات  على  الحفاظ  في  الف�سل  اأن  �سك  ل 

هذا  لي�ص  ولكن  الخدمات؛  وتبادل  التوا�سل  اإلى  يعود  ورعايتها 

اإلى  الأول  المقام  في  يُعزى  ال�سبكات  تلك  نمو  اأن  اإذ  فقط، 

الأحيان)  من  كثير  في  والقارية  المحلية  الحدود  (عبر  الــزواج 

التن�سئة  وتاأ�سي�ص الجمعيات والتحادات واتباع ثقافة معينة في 

الم�ستركة.وعلى  القت�سادية  الأن�سطة  اإلــى  وكــذا  الجتماعية 

الرغم من اأن تلك ال�سبكات وفرت الحماية والفر�ص للمهاجرين، 

اجتماعية  والتزامات  �سغوطا  نف�سه  الوقت  في  األقت  اأنها  اإل 

من  كــان  التي  ال�سبكات،  تلك  �سيانة  اأن  اإذ  الفرد.  عاتق  على 

باأهمية محورية في �سياق الهجرة، تطلب ولء  اأن تحظى  �ساأنها 

تبادلية.  للم�سوؤولية الجماعية وما ارتبط به من خدمات  وقبول 

فتحتَّم على المهاجرين والمهاجرات تقا�سم معايير محددة وكذا 

اأع�ساء  وخ�سع  البع�ص،  بع�سهم  مع  اإجرائية  واأهــداف  مبادئ 

طويلة  م�سافات  عبر  امتدت  وثيقة  اجتماعية  لرقابة  ال�سبكات 

بين  العالقات  وثاقة  اإلى  يُعزى  ما  وهو  الكيلومترات،  اآلف  من 

اأ�سكال  اأمرا مفرو�سا، وتدرجت  الثقة  باتت  والمعارف.  الأقارب 

انعدام  اإزاء  ال�سمعة  �سياع  بين  ما  وا�سع:  طيف  عبر  العقوبات 

والتهمي�ص.  والعزلة الجتماعية  الخدمات  والن�سحاب من  الثقة 

الجتماعية  اله�سا�سة  تعزيز  في  العقوبات  تلك  �ساهمت  وقد 

والمخاطر في �سياق الهجرة واأ�سعفت بالتالي من اإمكانية اغتنام 

الفر�ص التي توفرها الحركات المكانية. 

اأما في �سياق النتداب، وهو �سكل خا�ص من اأ�سكال الهجرة، 

فتقوم المنظمات اأو الموؤ�س�سات (اأفرع لمحالت تجارية اأو �سركات 

متعددة الجن�سيات اأو خدمات دبلوما�سية اأو القوات الم�سلحة) بدور 

�سبكات الأقارب والمعارف. اقت�سر النتداب في معظم الأحيان 

على فترات اإقامة محدودة في مكان اآخر بهدف العمل في اأفرع 

النتداب  وكان  ثالثة.  اأطراف  لدى  اأو  تابعة  �سركات  اأو  ل�سركات 

بمثابة تعبير عن ا�ستراتيجيات ال�سركات على المدى الطويل؛ تلك 

ال�ستراتيجيات التي حر�ست على تواجد المتخ�س�سين با�ستمرار 

الأماكن  تلك  في  الإقامة  وعــززت  ال�سركات  مواقع  مختلف  في 

من خالل بنيات تحتية محددة، كالمدار�ص والنوادي والجمعيات 

والتحادات. 

ال�سياق ب�سلطة ت�سرف كبيرة في  الفرد في هذا  تمتَّع  بينما 

اإطار تنفيذ م�سروع الهجرة، اختلف الأمر اختالفا كبيرا في حالت 

اأخرى، كتلك التي جاءت فيها الهجرة كرد فعل على بع�ص الأزمات. 

ففي تلك الحالت ترتبت الهجرة على التدهور البيئي اأو الأزمات 

ارتبطت  اأخرى  الطارئة. وفي حالت  اأو الجتماعية  القت�سادية 

الفاعلة من  (الحكومية)  الموؤ�س�سية  الجهات  بما فر�سته  الهجرة 

تدابير تنظيمية واإدارية نجحت بدورها في تقييد �سلطة ت�سرف 

تترك مجال  لم  بحيث  والجماعات،  الأفراد  وكذا حرية وحركية 

حياتهم  هــدد  الــذي  العنف  من  النا�ص  ففر  واقعية.  بدائل  لأيــة 

وحريتهم ب�سكل مبا�سر وعلى نحو غير متوقع، والذي ا�ستند في 

معظم الأحيان اإلى اأ�سباب �سيا�سية اأو عرقية اأو عن�سرية اأو دينية. 

الترحيل  اأو  الق�سري  الت�سريد  اإلى  الإجبارية  الهجرة  ت�سير  وقد 

اإعادة التوطين، وامتدت في الكثير من الأحيان لت�سمل فئات  اأو 

�سكانية باأكملها.
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التو�صع الأوروبي فيما بين القرنين الـ  ١٦ و ١٩  

مع الغزو الأ�سباني والبرتغالي لالأمريكتين اإبَّان الفترة النتقالية 

من القرن الـ ١5 اإلى القرن الـ ١6 لم تتحد هجرات الأوروبيين في 

بادئ الأمر اإل في اإطار محدود للغاية. لم ينظر الحكام الأ�سبان 

بل  م�ستوطنات  باعتبارها  الجديدة  اأرا�سيهم  اإلى  والبرتغاليين 

م�ستعمرات تخدم اأغرا�ص ال�ستغالل القت�سادي. وحتى يت�سنى 

ال�سروري  من  كان  اقت�ساديا،  الم�ستعمرات  تلك  ا�ستغالل  لهم 

ا�ستك�ساف  عبر  البحار  وراء  فيما  ممتلكاتهم  قيمة“  „تقدير 

ما  وهو  الزراعية،  ال�سلع  اإنتاج  اأو  المعدنية  الثروات  وتعدين 

القوى  اأن  اإل  العاملة.  القوى  من  كبيرة  اأعـــداد  وجــود  تطلَّب 

المحليين  ال�سكان  اأعداد  انخفا�ص  اإزاء  متوفرة  تكن  لم  العاملة 

اإطار  في  الوفيات  معدلت  ارتفاع  جــراء  وذلــك  كبير،  حد  اإلــى 

لي�ص هذا فقط،  ولكن  والغزاة،  المحليين  ال�سكان  بين  المعارك 

بل هناك �سبب اآخر اأكثر تاأثيرا: فقد ظلت قارات اأفريقيا واآ�سيا 

حتى  ال�سنين،  اآلف  عبر  البع�ص  ببع�سها  ات�سال  على  واأوروبــا 

التجارية  والتعامالت  الهجرات  الوبائية، وذلك عبر  الناحية  من 

والأ�سفار، على عك�ص اأ�ستراليا والأمريكتين. فما اأن وطاأت اأقدام 

الأوروبيين هذا العالم الجديد حتى ت�سببت موجات من الأوبئة 

في هالك ال�سكان المحليين. فالكثير من الفيرو�سات والبكتيريا 

لديهم  والتي كانت  الأرا�سي،  اإلى هذه  الغزاة معهم  التي حملها 

مناعة �سدها، كان لها تاأثير مدمر على ال�سكان الأ�سليين. يُقال 

اأن اأعداد ال�سكان في الم�ستعمرات الأ�سبانية، الكائنة في اأمريكا 

الجنوبية والو�سطى قبل اكت�سافات كولومبو�ص، قد انخف�ست من 

قرابة الـ 40 مليون ن�سمة اإلى نحو ت�سعة ماليين ن�سمة حتى عام 

ماليين  اأربعة  عن  يزيد  ل  ما  اإلى  مجددا  انخف�ست  ثم   ،١570

ن�سمة بحلول عام ١620.

اإطارا  لت  �سكَّ باإيجاز  اإليها  واأ�سرنا  �سبق  التي  العالقة  هذه  واإن 

رئي�سيا لحركات الهجرة العالمية في الفترة بين اأواخر القرن الـ 

١٥ واأوائل القرن الـ ١٩: حيث ك�سفت بع�ص الح�سابات التقريبية 

الفترة  الأمريكتين في  اإلى  عن نزوح نحو ع�سرة ماليين �سخ�ص 

ما بين بلوغ كولومبو�ص منطقة الكاريبي عام ١4٩2 وعام ١820؛ 

اأي على مدى اأكثر من ثالثة قرون. وفد من بينهم نحو اثني مليون 

مهاجر من اأوروبا وثمانية ماليين من اأفريقيا كعبيد. اأولئك الذين 

نزحوا من اأوروبا كانوا من فئات الجنود والموظفين، وهي فئات 

�سرورية لفر�ص ال�ستعمار واإر�ساء قواعده، ف�سال عن مجموعة 

رين، اإ�سافة اإلى التجار ومالك المزارع ومديريها،  كبيرة من المب�سِّ

لوا نحو  والحرفيين المدنيين والفالحين وكذا العمال، الذين �سكَّ

المزدوجة  القارة  اإلى  ياأتوا  ولم  تقريبا  الأوروبيين  النازحين  ثلث 

كاأحرار. اأبقى الأوروبيون بحلول عام ١800 على ما ي�سل اإلى 500 

اأو 600 قاعدة تجارية واإدارية وع�سكرية خارج نطاق الأمريكتين؛ 

اأربعة  بينها  من  �سيبيريا)،  (عدا  واآ�سيا  واأوقيانو�سيا  اأفريقيا  في 

مواطن  يزيد عن 2000  ما  ت�سم  الدوام  قائمة على  م�ستوطنات 

اأوروبي: الم�ستوطنة البرتغالية المتمثِّلة في ولية جوا على ال�ساحل 

على جزيرة  مانيال  مدينة  في  المتمثِّلة  والأ�سبانية  للهند  الغربي 

الفلبين الرئي�سية لوزون، وكذا الم�ستوطنات الهولندية المتمثِّلة في 

باتافيا (جاكرتا حاليا) على جزيرة جاوة الإندوني�سية وفي مدينة 

كيب تاون بجنوب اأفريقيا. 

عولمة مت�صارعة في اأواخر القرن الـ ١٩ ومطلع القرن الـ ٢٠ 

منذ اأوائل القرن الـ ١٩ نمت اأعداد النازحين من اأوروبا نموا مطردا. 

وبلغت هجرات الأوروبيين ذروتها في المرحلة التي �سهدت تو�سعا 

ا�ستعماريا مطردا في جميع اأنحاء العالم وكذا عولمة اقت�سادية، 

وقد �سبقت تلك المرحلة الحرب العالمية الأولى بنحو 30 اأو 40 

عاما تقريبا. وبينما �سلك الجزء الأ�سغر من النازحين الأوروبيين 

في  رئي�سي  ب�سكل  وا�ستقرت  البرية  الطرق  للقارات  العابرين 

المناطق الأ�سيوية من الإمبراطورية الرو�سية، نجح الجزء الأكبر 

ثلثي  من  فاأكثر  للقارة.  البحرية  الحدود  عبور  في  النازحين  من 

الأوروبيين الذين هاجروا عبر البحار، والذين تراوحت اأعدادهم 

بين 55 اإلى 60 مليون مهاجر، اتجهوا اإلى اأمريكا ال�سمالية، مع 

العلم اأن الوليات المتحدة ا�ستقبلت اأكثر من �ستة اأ�سعاف الأعداد 

اأمريكا  اإلى  اإلى كندا. واتجه ُخْم�ص المهاجرين تقريبا  المهاجرة 

جدير  ونيوزيلندا.  اأ�ستراليا  اإلى  بالمائة  �سبعة  ونحو  الجنوبية، 

بالذكر اأن تلك المناطق المتمثِّلة في اأمريكا ال�سمالية واأ�ستراليا 

لت ما يُعَرف  ونيوزيلندا وجنوب اأمريكا الجنوبية وكذا �سيبيريا �سكَّ

با�سم »الأوروبات الحديثة«، بو�سفها مناطق ا�ستيطان اأوروبية. 

في  الحديثة حملت  الأوروبــات  في  ال�ستيطان  اأن عملية  اإل 

طياتها النزعة اإلى تهجير ال�سكان الأ�سليين اإلى مناطق الأطراف، 

ولم تخل في كثير من الأحيان من الميل اإلى الإبادة الجماعية. وهو 

ما اأدى اإلى تهمي�ص النظم والهياكل الأ�سلية المتوارثة على نطاق 

وا�سع اأو الق�ساء عليها تماما، وانطبق هذا على النظم القت�سادية 

الحافز  اأن  اإل  الثقافية.  والأنماط  ال�سلطة  وهياكل  والجتماعية 

الأكبر وراء نزوح الأوروبيين على نطاق وا�سع يُعزى بال �سك، وفي 

في  الم�ستوطنات  اإدماج  �سرعة  في  الرغبة  اإلى  الحالت،  جميع 

ال�سوق العالمية خالل القرن الـ ١٩. وهناك عوامل اأدت اإلى ارتفاع 

الطلب على القوى العاملة في مناطق متفرقة من العالم وبالتالي 

تتلخ�ص في  وتلك  الأوروبيين،  اأمام  اإتاحة وجهات هجرة جديدة 

احتياج الأوروبيين اإلى المواد الخام والمواد الغذائية، ف�سال عن 

من  الأمــوال  روؤو�ــص  تدفق  على  ترتبت  التي  ال�ستثمارات  موجة 

كبرى  اأ�سواق  اإن�ساء  اإلى  بدورها  الأوروبيين  واأدت هجرة  اأوروبا. 

لل�سلع الأوروبية الم�سنَّعة في تلك المناطق، وهو ما عزز على نحو 

متزايد من العتماد القت�سادي المتبادل. وتُعزى اإحدى الأ�سباب 

اأوروبا  ارتباط  اإلى  البحار  عبر  الأوروبيين  لنمو هجرة  الرئي�سية 

والمناطق الواقعة فيما وراء البحار عن طريق الهجرة منذ عقود 

معلومات  الــرواد  المهاجرون  م  قدَّ ناحية  فمن  طويلة.  وقرون  بل 

البحار.  وراء  ما  اإلى  الهجرة  ومخاطر  وم�سارات  اإمكانيات  حول 

وومن ناحية اأخرى اأدى التطور الكبير الذي �سهدته و�سائل النقل 

بعيدة  الهجرة  تي�سير  اإلى  ال�سناعي  التحول  اإطار  اأوروبا في  في 

المدى اإلى ما وراء البحار واإلى المناطق الم�ستهدفة، مما اأ�سفر 

عن ازدياد الكثافة ال�سكانية في تلك المناطق. كما اأدى اأي�سا اإلى 

تقلي�ص مدة الرحلة واإلى انخفا�ص تكاليفها اإلى حد بعيد. 
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الوليات المتحدة الأمريكية  اإلى  نما حجم الهجرة الأوروبية 

اإلى  اتجه  اإذ  ع�سر،  التا�سع  القرن  ع�سرينيات  منذ  هائال  نموا 

 ١52٫000 نحو  الفترة  هــذه  في  الأمريكية  المتحدة  الــوليــات 

لي�سل  الثالثينيات  فترة  في  العدد  هذا  ليرتفع  اأوروبــي،  مواطن 

اإلى 600٫000 مهاجر تقريبا. وتمثلت ذروة هجرة الأوروبيين اإلى 

الوليات المتحدة الأمريكية في الفترة بين اأربعينيات وثمانينيات 

القرن التا�سع ع�سر، حيث و�سل مجموع المهاجرين اإلى نحو ١5 

وو�سط  و�سمال  غرب  من  معظمهم  جاء  اأوروبــي،  مهاجر  مليون 

وثالثة  األماني  مواطن  ماليين  اأربعة  من  اأكثر  بينهم  من  القارة؛ 

ماليين مواطن اأيرلندي وثالثة ماليين مواطن اإنجليزي وا�سكتلندي 

وويلزي وكذا مليون مواطن ا�سكندينافي، ليرتفع عدد ال�سكان في 

الوليات المتحدة الأمريكية خالل تلك الفترة، التي امتدت على 

مدى ن�سف قرن، من ١7 مليون ن�سمة اإلى 63 مليون ن�سمة تقريبا. 

على الرغم من ارتفاع ن�سبة الهجرة اإلى اأمريكا ال�سمالية على 

نحو متزايد وكذا نمو اأعداد �سكانها، اإل اأنه لم يكن هناك عجز 

الطلب  وا�سل  بالعك�ص؛  بل  ال�سكان،  نمو  اإزاء  العمل  فر�ص  في 

على القوى العاملة ارتفاعه. وال�سبب في ذلك يعود اإلى الزدهار 

الزراعي والقت�سادي ال�سناعي. ارتبط النمو القت�سادي بعالقة 

الوليات  نطاق  خارج  الدائم  الإقليمي  التو�سع  مع  وثيقة  تبادلية 

غ�سون  وفــي  الأمريكية.  المتحدة  للوليات  الموؤ�س�سة   ١3 الـــ 

الأمريكية  المتحدة  للوليات  الإقليمي  المجال  ات�سع  قليلة  عقود 

 ١820 عام  في  ال�سابقة.  م�ساحتها  اأ�سعاف  نحو خم�سة  لي�سمل 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  �سكان  من  العظمى  الغالبية  كانت 

الواقعة  الوليات  في  تعي�ص  ال�سكان،  مجموع  ــاع  اأرب ثالث  نحو 

على ال�ساحل ال�سرقي، بينما ا�ستقر ما ل يزيد عن ربع ال�سكان 

الهجرات  اأدت   ،١860 عــام  بحلول  اأمــا  الأبــال�ــص.  جبال  غــرب 

اإطار الوليات المتحدة  العابرة للقارات والهجرات الإقليمية في 

الأمريكية اإلى ا�ستقرار نحو ن�سف �سكان الوليات المتحدة غرب 

جبال الأبال�ص. يمكننا تلخي�ص م�ساألة نزوح ماليين ال�سكان ذوي 

اأمريكا  رة حديثا في  المعمَّ المناطق  اإلى  الأوروبية غربا  الأ�سول 

وخالل  ال�ستيطاني«.  »ال�ستعمار  مفهوم  اإطــار  في  ال�سمالية 

اإل  نهايته،  النزوح  هذا  بلغ   ١٩ الـ  القرن  من  الأخيرين  العقدين 

اأنه اأف�سى اإلى مرحلة انتهجت فيها الوليات المتحدة الأمريكية 

�سيا�سة قائمة على التو�سع ال�ستعماري فيما وراء البحار.  

بلغ التو�سع ال�ستعماري للوليات المتحدة الأمريكية واليابان 

الأربعة  اأو  الثالثة  العقود  خالل  اأوجه  الأوروبية  الدول  ول�سيما 

ال�سابقة للحرب العالمية الأولى وذلك في اإطار مرحلة الإمبريالية 

العظمى. اإن ميل الإمبراطوريات الأوروبية العظمى خالل العقود 

غير  والع�سكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  اإلى  ال�سابقة 

والأفريقية  الهادي  والمحيط  الأ�سيوية  المناطق  على  الر�سمية 

اإلى تفاقم المناف�سة ال�ستعمارية حول  اأدى  والأمريكية الالتينية 

المرحلة  تلك  واإن  متزايد.  نحو  على  الر�سمي  ال�ستعمار  تعزيز 

التي �سهدت تو�سعا ا�ستعماريا متزايدا عك�ست في الوقت نف�سه 

بدوره في حدوث تحولت  ت�سبب  دوليا حثيثا  اقت�ساديا  توا�سال 

اقت�سادية بعيدة المدى. �سبق واأ�سرنا اإلى ثورة النقل والت�سالت 

التي �سهدها القرن الـ ١٩، والتي تمثَّلت اأبرز نتائجها في انخفا�ص 

تكاليف النقل اإلى حد كبير خالل الفترة النتقالية بين القرنين الـ 

١٩ والـ 20. مما اأدى اإلى اجتياز المزيد والمزيد من الب�سر وكذا 

ال�سلع م�سافات اأطول. جرى تطوير وتو�سيع و�سائل الت�سال على 

نحو مطرد (الحركة البريدية المنتظمة والتلغراف وكذا التليفون 

منذ عام ١878)، وتطوَّرت ال�سحف لت�سبح م�سادر اإخبارية قليلة 

التكلفة وفي متناول الجميع، وذلك ب�سبب �سرعة ازدياد اأعدادها 

نت اإمكانات ال�ستعالم عن �سبل ال�ستيطان  وطبعاتها. وبذلك تح�سَّ

وفر�ص العمل في المناطق الأخرى. واإن ما �سهدته و�سائل النقل 

في  الأ�ــســواق  اإن�ساء  على  �ساعد  عاجلة  تنمية  من  والت�سالت 

اأوروبا  العالمية في  ال�سفن  �سركات  اتجهت  الهجرة. حيث  قطاع 

واأمريكا ال�سمالية، المتناف�سة فيما بينها، اإلى ا�ستك�ساف المزيد 

من وجهات الهجرة الجديدة، وا�ستعانت في هذا الإطار باأحدث 

تعبئة  لها  ليت�سنى  الوكالء  من  متطور  وبنظام  الدعاية  اأ�ساليب 

بواخرها بالمهاجرين.

العالمية  الأوروبيين  هجرات  بلغت  ع�سر  التا�سع  القرن  وفي 

لوجهات بعيدة المدى ذروتها في تلك المرحلة التي �سهدت تو�سعا 

ا�ستعماريا مطردا في جميع اأنحاء العالم وكذا عولمة اقت�سادية، 

اأو   30 بنحو  الأولـــى  العالمية  الحرب  الفترة  تلك  �سبقت  وقــد 

النازحين  عدد  متو�سط  بلغ   ١٩ الـ  القرن  بداية  ومع  عاما.   40

الأوروبيين عبر البحار نحو 50٫000 ن�سمة �سنويا. ثم حدث تحول 

اإبان اأربعينيات القرن الـ ١٩: فما بين عامي ١846 و ١850 هاجر 

المحيط  عبر  المتو�سط  في  �سخ�ص   250٫000 من  اأكثر  �سنويا 

المتحدة  الوليات  اإلــى  بالمائة   80 نحو  منهم  اتجه  الأطلنطي، 

بين عامي  العدد  اإلى كندا. وارتفع هذا  بالمائة  الأمريكية و ١6 

١85١ و ١855 لي�سل اإلى 340٫000 اأي بما يعادل �سبعة اأ�سعاف 

ووا�سلت   .١٩ الـــ  للقرن  الأولـــى  العقود  اإبــان  ال�سنوي  المعدل 

ا�ستقبال  عبر  الهجرة  مقا�سد  كاأبرز  هيمنتها  المتحدة  الوليات 

اإلى  اتجهوا  بالمائة  ت�سعة  مقابل  في  المهاجرين  من  بالمائة   77

الأوروبيين  هجرة  اأن  �سك  ل  البرازيل.  اإلى  بالمائة  واأربعة  كندا 

ب�سبب  ملحوظ  ب�سكل  تراجعت  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اإلى 

الأزمة القت�سادية العالمية في اأواخر خم�سينيات القرن التا�سع 

ع�سر والحرب الأهلية الأمريكية التي اندلعت بين عامي ١86١ و 

اأنها ما لبثت اأن تزايدت مرة اأخرى مع نهاية الحرب  ١865، اإل 

الأهلية لتفوق معدلتها في اأوائل خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر، 

وعادت لتنخف�ص من جديد جراء الأزمة القت�سادية العالمية التي 

وقعت اإبان �سبعينيات القرن التا�سع ع�سر. وتوالت ذرى الهجرات 

التا�سع ع�سر.  القرن  ثمانينيات  بداية  البحار منذ  الأوروبية عبر 

ففي الن�سف الثاني من ثمانينيات القرن التا�سع ع�سر بلغ متو�سط 

مهاجر   800٫000 نحو  البحار  عبر  الأوروبيين  المهاجرين  عدد 

المتحدة  الوليات  اإلى  ال�سابق،  في  كما  معظمهم،  اتجه  �سنويا، 
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عاما  ع�سرة  الخم�سة  ذروتها خالل  المعدلت  وبلغت  الأمريكية. 

ال�سابقة للحرب العالمية الأولى، اإذ و�سل متو�سط عدد الأوروبيين 

من  اأكثر  اإلى  القديم،  للعالم  ظهورهم  اأداروا  الذين  المهاجرين، 

١٫3 مليون مهاجر.

المحيط  عبر  الأوروبيين  هجرة  م�سارات  اأن  بالذكر  جدير 

الأطل�سي لم تكن اأحادية التجاه قط، وهي حقيقة يتم اإغفالها في 

كثير من الأحيان: فكلما تراجعت اأهمية الهجرات العائلية، التي 

ظلت مهيمنة لفترة طويلة، في القرن التا�سع ع�سر جراء ال�ستيطان 

الزراعي، اكت�سبت الهجرة الفردية لالأيدي العاملة اأهمية اأكبر في 

نالحظ  المرتدة.  الهجرات  وتزايدت  ال�سناعية،  العمالة  �سياق 

المتحدة  الوليات  من  عاد   ١٩30 و   ١880 عامي  بين  فيما  اأنــه 

فــوارق  وجــود  مع  اأوروبـــا،  اإلــى  �سخ�ص  ماليين  اأربعة  الأمريكية 

كبيرة بين الفئات المختلفة، حيث عاد اإلى اأوروبا خم�سة بالمائة 

فقط من اليهود الذين هاجروا عبر المحيط الأطل�سي و 8٩ في 

من  العائدين  ن�سبة  و�سلت  بينما  وال�سرب،  البلغاريين  من  المئة 

المهاجرين الأوروبيين من و�سط و�سمال وغرب اأوروبا اإلى 22 في 

المئة في المتو�سط. ويالحظ اأي�سا اأن هجرات الأوروبيين الدائمة 

عبر البحار، من �سرق وجنوب اأوروبا والجزء ال�سرقي من و�سطها، 

والتي كانت �سائدة حول منعطف القرن الـ 20، تراجعت في مقابل 

الهجرات المرتدة والدائرية. اإذ تبيَّن على �سبيل المثال اأن ن�سف 

بين  والجنوبية  ال�سمالية  اأمريكا  اإلى  هاجروا  الذين  الإيطاليين، 

عامي ١٩05 و ١٩١5، عادوا اإلى اإيطاليا مرة اأخرى.

اكت�سبت مناطق اأخرى من الأوروبات الحديثة اأهمية متزايدة 

والبرازيل  اأ�ستراليا  راأ�سها  على  ال�سمالية،  اأمريكا  ح�ساب  على 

والأرجنتين وكذا نيوزيلندا واأوروجواي وت�سيلي. فبينما ا�ستقبلت 

الوليات المتحدة الأمريكية نحو اأربعة اأخما�ص مجموع المهاجرين 

الأوروبيين قبل عام ١850، ونحو ثالث اأرباعهم في الن�سف الثاني 

ه اإليها اأكثر من ن�سف المهاجرون منذ  من القرن الـ ١٩، لم يتوجَّ

المناطق  اكت�سبتها  التي  المتزايدة  الأهمية  وتعود  القرن.  نهاية 

الأخرى كوجهات هجرة على ح�ساب اأمريكا ال�سمالية اإلى افتتاح 

م�ستوطنات كبرى حديثة للمزارعين الأوروبيين وزيادة الطلب على 

الأيدي العاملة للتنقيب عن المواد الخام التي تم اكت�سافها. 

ال�ستعمارية،  المناطق  في  الأوروبيين  ا�ستيطان  جانب  واإلى 

انطلقت هجرات اأخرى متنوعة ووا�سعة النطاق لأفارقة واأ�سيويين 

للتو�سع  مبا�سرة  وغير  مبا�سرة  كنتيجة  الخ�سو�ص،  وجــه  على 

الأوروبي ال�سيا�سي والإقليمي على ال�سعيد العالمي وكنتيجة اأي�سا 

للعولمة القت�سادية المنبثقة من اأوروبا. ومن بين تلك الهجرات 

ما كان فرارا اأو ت�سريدا اأو اإعادة التوطين نتيجة لفر�ص ال�ستعمار 

واإر�ساء قواعده. ومن بينها ما اتخذ �سكل التهجير كنتيجة لل�سغط 

الذي يمار�ص في العديد من المناطق الم�ستعمرة لزراعة منتجات 

قابلة للت�سويق اأو لإن�ساء اقت�ساديات زراعية وا�سعة النطاق، والتي 

المدى  على  (الق�سرية)  العمالة  من  كبيرة  اأعــداد  على  اعتمدت 

البعيد. اأما هجرات العمل، فنتجت عن التغيرات التي طراأت على 

الهياكل القت�سادية، وعلى راأ�سها ال�ستك�ساف وال�ستغالل العاجل 

لموارد المواد الخام الالزمة للت�سنيع الأوروبي وتحويل القت�ساد 

الزراعي اإلى زراعة المحا�سيل النقدية، وكذا نتيجة لنمو المناطق 

القت�سادية الح�سرية اأو عن تطوير البنية التحتية (اإن�ساء ال�سكك 

الحديدية والقنوات والموانئ). اأو اأنها كانت هجرات قائمة على 

الم�ستوطنات  ا�ستك�ساف  على  ترتبت  وتلك  الزراعي،  ال�ستيطان 

الأحيان من  لم يخل في معظم  الذي  الأمر  واحتاللها،  الجديدة 

العنف. 

اأوروبا كوجهة للهجرة منذ اأواخر القرن الـ ١٩  

هجرات  ظــاهــرة  انق�ست   20 ـــ  ال الــقــرن  مــن  الثاني  الثلث  فــي 

الأوروبيين الجماعية عبر المحيط الأطل�سي، تلك الظاهرة التي 

لت اأحداث الهجرة العالمية على »طول« امتداد القرن الـ ١٩.  �سكَّ

ففي ع�سرينيات القرن الع�سرين لم يتعد حجم هجرة الأوروبيين 

عبر البحار ن�سف معدلته ال�سنوية خالل العقد ال�سابق للحرب 

ذلك  من  اأبعد  اإلى  الن�سبة  انخف�ست  الثالثينيات  وفي  العالمية. 

يتم  لم  بين عامي ١٩3١ و ١٩40  الأزمة القت�سادية، فما  جراء 

ت�سجيل اأكثر من ١٫2 مليون مهاجر عبر البحار من جميع اأنحاء 

مهاجر   ١20٫000 اإلى  المهاجرين  عدد  متو�سط  لي�سل  اأوروبــا. 

ال�سابقة.  عام  المائة  مدى  على  معدلته  اأدنــى  اإلــى  اأي  �سنويا، 

عبر  للهجرة  نهائيا  حدا  لت�سع  الثانية  العالمية  الحرب  وجــاءت 

المحيط الأطل�سي. 

على الرغم من ارتفاع ن�سبة هجرة الأوروبيين عبر الأطل�سي 

مرة اأخرى وذلك اإبان خم�سينيات القرن الع�سرين، اإل اأنها لم ت�سل 

اأبدا اإلى معدلتها اإبان الع�سرينيات اأو حتى اإلى فترة ذروتها في 

اأواخر القرن الـ ١٩ واأوائل القرن الـ 20. بل على العك�ص، نالحظ 

اأن بريطانيا العظمى وهولندا و(غرب) األمانيا، تلك المناطق التي 

ظلت لفترة طويلة من اأبرز الدول الأوروبية الم�سدرة للمهاجرين، 

المهاجرين  اأعــداد  في  ارتفاعا  الأحــيــان  اأغلب  في  لت  �سجَّ قد 

الهجرة  تيارات  اأمــا  النازحين.  المهاجرين  مقابل  في  الوافدين 

القادمة من غيرها من الدول الأوروبية، والتي احتلت اأي�سا مكانة 

كاإيطاليا  الأطل�سي،  للمهاجرين عبر  كبيرة بو�سفها دول م�سدرة 

واأ�سبانيا والبرتغال واليونان، فقد اتجهت في الأ�سا�ص اإلى اأ�سواق 

العمل المتنامية في الدول ال�سناعية ب�سمال وغرب وو�سط اأوروبا. 

ظلت اأوروبا لفترة طويلة وجهة من�سية بين غيرها من القارات، 

على الرغم من كونها الجهة الفاعلة الرئي�سية في مجال التو�سع 

اإلى اأمريكا واأفريقيا  ر الرئي�سي للمهاجرين  ال�ستعماري والُم�َسدِّ

بريطانيا  وفي  الهادي.  المحيط  الواقعة جنوب  والمنطقة  واآ�سيا 

العظمى، مركز اأعظم اإمبراطوريات العالم، ارتفعت اأعداد الأفارقة 

والأ�سيويين في اأعقاب التو�سع ال�ستعماري ما بين القرنين الـ ١7 

والـ ١٩، اإل اأنها ظلت محدودة ن�سبيا. اإذ نمت اأعداد النازحين من 

المنطقة الواقعة جنوب ال�سحراء الكبرى والمقيمين في بريطانيا 

العظمى لت�سل في عام ١770 اإلى نحو ١0٫000 �سخ�ص، ن�سفهم 
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اأقل من النازحين  اأعدادا  يقيم في لندن وحدها. بينما ا�ستقرت 

الأجانب في المناطق الأوروبية الأخرى. وهذا ما تغير تدريجيا في 

غ�سون العقدين ال�سابقين للحرب العالمية الأولى، حيث نما حجم 

وعلى  ملحوظا.  نموا  الأجنبية  الأ�سول  ذوي  الأوروبيين  ال�سكان 

الفئات  تلك  تقت�سر  لم  الأحيان،  من  الكثير  في  المعتقد  عك�ص 

المهاجرة باأي حال من الأحوال على المنتمين للطبقات ال�سفلى 

في المناطق الم�ستعمرة. 

الأكاديمية  المهارات  اكت�ساب  على  الرواد  المهاجرون  اعتمد 

للهجرة  الرئي�سية  ال�سبل  كاأحد  ال�ستعمارية  التوجهات  �سياق  في 

اإلى اأوروبا (قنوات الهجرة). وا�ستند نجاح ال�سيطرة ال�ستعمارية 

من الناحية الوظيفية بالكامل اإلى وجود جهاز �سامل من الموظفين 

الإداريين المحليين. تنامى هذا الح�سد الهائل من المعاونين على 

نحو مطرد جنبا اإلى جنب مع ازدياد كثافة ال�سيطرة ال�ستعمارية 

منذ اأواخر القرن الـ ١٩. وفي فترة ما بين الحربين و�سل المزيد 

والمزيد من الموظفين الإداريين من اأهل البالد اإلى قمة الإدارات 

ال�ستعمارية، مع العلم اأن فئة لي�ست بقليلة منهم تلقت تعليمها في 

العوا�سم الأوروبية. ولي�ص كل من هاجر من المناطق الم�ستعمرة 

مرة  الأ�سلي  موطنه  اإلى  عاد  والتعليم  التاأهيل  بدافع  اأوروبا  اإلى 

اأخرى، بل ظل العديد منهم في اأوروبا.  

ي�سع  لم  الثانية  العالمية  الحرب  ال�ستعمار عقب  ت�سفية  اإن 

و�سيا�سية في  تعليمية  اأ�سباب  القائمة على  الهجرة  لتيارات  حدا 

المنطقة، فالعديد من القوى ال�ستعمارية ال�سابقة كانت تنظر اإلى 

حركات الهجرة القائمة على اأ�سباب تعليمية والنازحة من الدول 

فر�سة  باعتبارها  ر�سميا،  ا�ستقاللها  الوقت  ذلك  في  نالت  التي 

ال�سابقة  ال�ستعمارية  بالقوى  الم�ستقبلية  القيادية  الكوادر  لربط 

قطاعات  على  و�سيطرة  نفوذ  اكت�ساب  فــي  ا�ستغاللها  بهدف 

ال�سيا�سة والقت�ساد والمجتمع والثقافة في الدول الم�ستقلَّة حديثا. 

اإلى تاأهيل الفئات المعاونة للحكم  اأن التجاه  اإلى  تجدر الإ�سارة 

ال�ستعماري لم يفتح بابا اأمام الهجرة اإلى اأوروبا فح�سب بل ت�سبب 

العالمية،  التعليمية  للهجرات  محددة  اأنماط  تطور  في  بالأحرى 

لزال بع�سها قائما حتى الآن وتنتهي في كثير من الأحيان بالإقامة 

الدائمة في اأوروبا. فقد تبيَّن اأن فرن�سا �سمت في العام الأكاديمي 

١٩50/١٩4٩ نحو 2000 طالب من الم�ستعمرات الإفريقية الواقعة 

جنوب ال�سحراء الكبرى، وت�ساعف هذا العدد في غ�سون ثالث 

�سنوات ليرتفع مرة اأخرى اإبان نهاية الخم�سينيات ويبلغ نحو 8000 

طالب، اأي ال�سعف مجددا. بينما يُفتَر�ص اأن حوالي ُع�سر مجموع 

طلبة وطالبات المدار�ص الثانوية الكائنة في تلك المناطق، قد تابع 

اإطار  التعليمي في فرن�سا خالل فترة الخم�سينيات. وفي  م�ساره 

نحو 30٫000  الفرن�سية  الجامعات  التقليد �سمت  ا�ستمرار هذا 

الكبرى  ال�سحراء  جنوب  الواقعة  الأفريقية  المناطق  من  طالب 

ُخْم�ص  نحو  يعادل  ما  وهو   ،200١/2000 الأكاديمي  العام  خالل 

مجموع الطالب الأجانب الُمدَرجين في تلك الجامعات اآنذاك.  

اإلى  الوافدة  اأقدم بوابات الهجرة  وتعتبر المالحة واحدة من 

التجارية  الأ�ساطيل  �سهدته  ما  اأن  اإذ  القارة.  خــارج  من  ــا  اأوروب

نهاية  منذ  دفعها  العولمة  اإطــار  في  مطرد  تطوُّر  من  الأوروبــيــة 

القرن الـ ١٩ اإلى ا�ستئجار المزيد والمزيد من الرجال الأ�سيويين 

داخل  �سحيا  والمرهقة  بدنيا  المجهدة  المهام  لتولي  والأفارقة 

الأوروبية، حيث  الموانئ  اإلى  العمال  هوؤلء  و�سل  ال�سفن.  عنابر 

فنجد  والأ�سيويين.  الأفارقة  من  �سغيرة  ا�ستيطانية  بوؤر  لت  ت�سكَّ

على �سبيل المثال اأن البحارة القادمين من غرب اأفريقيا والتابعين 

وكارديف  ولندن  ليفربول  �سكان  اأ�سبحوا جزءا من  الكرو  لقبائل 

اأواخر القرن الـ ١٩، وظلُّوا حتى �سبعينيات القرن الع�سرين  منذ 

مرتبطين ب�سناعة المالحة. بداأت الأ�ساطيل التجارية في ا�ستئجار 

ادين من الهند البريطانية منذ ثمانينيات القرن التا�سع ع�سر،  وقَّ

لي�سل عددهم بعد وقت ق�سير اإلى ب�سع مئات يعملون في الموانئ 

بون رزقهم بامتهان اأعمال منخف�سة الأجور في  البريطانية اأو يتك�سَّ

اإلى لندن  ال�سينيون  البحارة  الغزل والن�سيج. وجاء  اإطار �سناعة 

اتجهوا  اأو  النقل،  العمل في مجال  لموا�سلة  وهامبورغ وروتــردام 

اإلى تاأ�سي�ص اأولى الحانات والمطاعم ال�سينية. عالوة على ذلك، 

جندت القوى ال�ستعمارية مجموعة ثالثة من الأ�سيويين والأفارقة 

الحرين  اإبــان  الأوروبــيــة  المعارك  �ساحات  في  الغربيين  والهنود 

العالمية الأولى والثانية، من بينهم المهاجرين الأوائل اإلى اأوروبا، 

والذين ا�ستقر الآلف منهم فيها بعد انتهاء القتال.

اإل اأن الهجرة الجماعية الفعلية اإلى القارة الأوروبية لم تبداأ 

اإل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بت�سفية ال�ستعمار 

ال�ستعمارية  الإمبراطوريات  ت�سفية  اأدى  الأول:.اإذ  المقام  في 

الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية اإلى حدوث „هجرة جماعية 

وفي  اأخرى.  مرة  اأوروبــا  اإلى  الأوروبية  الم�ستعمرات  من  مرتدة“ 

اإطار ت�سفية ال�ستعمار ت�سنَّى للجهاز المعاون للحكم ال�ستعماري 

العودة اإلى »موطنه الأ�سلي« ال�سابق مرة اأخرى، اأولئك الموظفون 

ال�ستعماري  الحكم  �ساندوا  الذين  وال�سباط  والجنود  الإداريــون 

(ال�سيا�سية)  المحليون بمثابة رمزا لالم�ساواة  ال�سكان  واعتبرهم 

الإمبراطوريات  انتهاء  اإن  الم�ستعمرة.  المجتمعات  في  المتناهية 

اأربعينيات  اأواخــر  (في  لهولندا  ل�سيما  العالمية،  ال�ستعمارية 

القرن الع�سرين) وفرن�سا (اإبان خم�سينيات واأوائل �ستينيات القرن 

الع�سرين) والبرتغال (بداية �سبعينيات القرن الع�سرين) حمل معه 

تيارات وا�سعة النطاق من اللجوء والت�سريد. فقد ا�ستقبلت اأوروبا 

فيما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وعام ١٩80 نحو خم�سة 

اإلى �سبعة مليون »اأوروبي« من الم�ستعمرات (ال�سابقة) في �سياق 

ت�سفية ال�ستعمار، من بينهم فئة كبيرة لم تولد في اأوروبا ولم تع�ص 

فيها من قبل. 

وبداية  ال�سينية  الهند  في  ال�ستعماري  الحكم  انتهاء  وبعد 

على  فرن�سا،  ا�ستقبلت   ١٩54 عام  الجزائرية  ال�ستقالل  حرب 

�سبيل المثال، ١٫8 مليون �سخ�ص في غ�سون ع�سر �سنوات، ممن 

ت�سفية  عن  الناجمة  ال�سراعات  �سياق  في  جذورهم  من  اجتثوا 

ال�ستعمار. اإل اأن الهجرة الوافدة اإلى البرتغال في �سياق ت�سفية 
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ال�ستعمار كانت اأو�سع نطاقا، وذلك فيما يتعلق بعدد ال�سكان في 

البرتغال  ا�ستقبلت   ١٩73 خريف  من  ابتداء  الأ�سلي«.  »الموطن 

»ريتورنادو�ص«  الـ  من  مليون  ن�سف  نحو  واحــد  عام  غ�سون  في 

(Retornados) اأو العائدين من الم�ستعمرات البرتغالية ال�سابقة في 

اأفريقيا (موزمبيق واأنجول والراأ�ص الأخ�سر وغينيا بي�ساو و�ساو 

تومي وبرين�سيب). واحتلت اأنجول راأ�ص قائمة بلدان المن�ساأ. وفي 

�ستة  نحو  العائدين  المهاجرين  ن�سبة  بلغت  ال�سبعينيات  منت�سف 

الهجرة  اأن حركات  بالذكر  البرتغال. جدير  �سكان  المئة من  في 

الأوروبــي  ال�ستعمار  ت�سفية  �سياق  في  انطلقت  التي  المكثفة 

ك�سفت عن مفارقة في تاريخ التو�سع الأوروبي، اإذ اأثبتت اأن ح�سور 

المبراطوريات ال�ستعمارية الأوروبية في العوا�سم الأوروبية كان 

اأقوى عقب ت�سفية ال�ستعمار من ذي قبل. 

ت اأوروبا في ا�ستقبال تيارات وا�سعة من المهاجرين  كما ا�ستمرَّ

انتهاء  بعد  حتى  �سابقا  الم�ستعمرة  المناطق  مــن  الــوافــديــن 

ال�ستعمار، وهو ما يُعزى اإلى وجود بوابات هجرة امتيازية قائمة 

على ال�سالت الوثيقة بين عوا�سم ال�ستعمار ال�سابقة والدول التي 

ُمِنَحت ا�ستقاللها والتي ل يزال بع�سها قائما حتى الآن. وانطبق 

وعلى  للمهاجرين  الم�ستقبلة  الأوروبــيــة  الــدول  كبرى  على  هذا 

راأ�سها فرن�سا وبريطانيا العظمى وكذا على هولندا وبلجيكا. فمنذ 

�سدور قانون الجن�سية البريطانية في عام ١٩48 منحت بريطانيا 

موحدة  جن�سية  والكومنولث  الم�ستعمرات  �سكان  جميع  العظمى 

نتهم من دخول اأرا�سيها بحرية وكذا العمل فيها. اإل اأن هذا  ومكَّ

لِغَي تدريجيا بداية من �ستينيات القرن الع�سرين. 
ُ
النظام المفتوح اأ

وفي اأواخر القرن الـ ١٩ واأوائل القرن الـ 20 ارتفعت اأعداد 

كبرى  اإلى  الأخرى  الأوروبية  المناطق  من  المتجهين  المهاجرين 

الدول القت�سادية الأوروبية في �سياق الثورة ال�سناعية والتحديث 

ولكن  الحدود  عبر  العمالة  انتقالت  مجددا  وتكررت  الزراعي. 

على نطاق اأو�سع من ذي قبل وفي اإطار نظام محدد من الهجرة، 

وذلك في ظل فترة اإعادة البناء القت�سادي التي امتدت على مدى 

العقود الثالثة الأولى التالية لنتهاء الحرب العالمية الثانية وما 

�سحبها من ارتفاع في معدلت النمو القت�سادي والتو�سع ال�سريع 

في اأ�سواق العمل. وتوجه معظم المهاجرين الوافدين من البلدان 

المطلة على البحر المتو�سط نحو غرب وو�سط و�سمال اأوروبا.

الموارد المالية ك�صرط من �صروط الهجرة  

والتوا�سل  الجتماعية  التفاعالت  تكثيف  اإلــى  العولمة  ت�ستند 

والأنظمة  والقــتــ�ــســاديــات  والمجتمعات  الب�سر  بين  ال�سبكي 

الثقافية. وقد نجحت على مدى ن�سف الألفية الما�سية في تغيير 

العالم على نحو جذري. اإن تلك المناطق التي ت�سمح با�ست�سافة 

مثل تلك العمليات الحيوية القائمة على التوا�سل ال�سبكي العالمي 

من  لأنماط محددة  م�ستقبلة  مراكز  الأحيان  من  كثير  في  تعتبر 

توطيد  لعمليات  نا  مكوِّ عن�سرا  تعد  الهجرة  لأن  وذلك  الهجرة؛ 

بل  وجودها،  على  دليال  وكذا  الجتماعية  والتفاعالت  العالقات 

الأفــراد  بين  ال�سبكي  التوا�سل  من  يتجزاأ  ل  اأ�سا�سي  جزء  هي 

والجماعات. من جهة اأخرى ت�ساهم الهجرات في عمليات التحول 

الناتجة عن العولمة، فقد غيَّرت من التركيبات ال�سكانية وعدلت 

من الهياكل القت�سادية والجتماعية والممار�سات الدينية واأ�سكال 

التعبير الفني. اإن دور الهجرة كعن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر العولمة 

لم يقت�سر على القرون الما�سية فح�سب، بل وامتد حتى الوقت 

الحا�سر، و�سيمتد على الأرجح في الم�ستقبل اأي�سا. ولذا فاإنه من 

غير المعقول اأن نت�سور اأن معظم المهاجرين في القرون الما�سية 

كانت  طالما  الأول.  المقام  في  والمحتاجين  الفقراء  من  كانوا 

الموارد المالية �سرطا اأ�سا�سيا لتنفيذ م�سروعات الهجرة الفردية، 

اأي�سا  الما�سي  في  تعيَّن  اإذ  وح�سب.  الحا�سر  الوقت  في  ولي�ص 

ت�سديد الر�سوم لدخول ومغادرة البالد، اإ�سافة اإلى �سخامة نفقات 

ال�سفر والنتقالت وعمولت الوكالء والو�سطاء (الباهظة) التي تم 

المهاجرون �سعوبات في  فر�سها في معظم الأحيان. وقد واجه 

العثور على وظيفة فور و�سولهم اإلى البالد، فا�سطر البع�ص اإلى 

المدخرات  ا�ستهالك  اإلى  اأدى  الأولية، مما  اللجوء لال�ستثمارات 

اأمرا حتميا. وبالن�سبة لأفقر الفقراء كان  لي�سبح اقترا�ص المال 

تحقق مثل هذا الم�سروع دربا من الأوهام. فقد اأ�سارت درا�سات 

اأن الفقر قد قيد حركية الأفــراد في الما�سي  اإلى  ل ح�سر لها 

اإلى حد بعيد. 

عبر  ــا  اأوروب من  (كالهجرة  الجماعات  هجرات  تاريخ  عك�ص 

اإقــدام  اأجزائه  بع�ص  في   (١٩ الـ  القرن  في  الأطل�سي  المحيط 

وبعد  والت�سامح  النفتاح  تجلى  بينما  عزيمتهم،  وقــوة  اأجــدادنــا 

النظر في اأجزاء من تاريخ الهجرات الوافدة (كهجرة الم�سيحيين 

تُعتََمد  ما  نادرا  اأنه  اإل  الــرور«).  »بولنديي منطقة  اأو  الفرن�سيين 

مثل هذه الجوانب التاريخية في المعالجات الراهنة التي تتطرق 

لمفهوم الهجرة والمق�سود بها. ويبقى هذا الجدل منح�سرا في 

والكوارث  لل�سراعات  كنتيجة  الهجرة  يرى  واحــد  منظور  اإطــار 

والتجان�ص  والــرخــاء  الأمـــن  تهدد  عواقبها  اأن  ويــرى  والــعــجــز، 

خطر  وكاأنها  النهاية  في  الهجرة  لتبدو  والثقافي.  الجتماعي 

�سواء.  حد  على  وتتبعية  وقائية  م�سددة،  �سيا�سية  رعاية  يتطلب 

(التاريخية)  العلمية  والنتائج  الهجرة  تجارب  اإلى  يُنَظر عادة  ول 

المتوفرة حول الهجرات المكتملة باعتبارها نبعا يفي�ص بال�سفاء 

والهدوء الجتماعي في اإطار التطرق اإلى ق�سية الهجرة. 

 يوِخن اأولتمر  من مواليد عام ١٩65. يدر�ص التاريخ المعا�سر بمعهد 

اأبحاث الهجرة والدرا�سات المابين ثقافية (IMI) بجامعة اأو�سنابروك. 

 (Globale Migration.Geschichte und كتاب:  اإ�سداراته،  اأحدث 

هذا  �سدر  وحا�سرها).  تاريخها  العالمية.  (الهجرة   Gegenwart) 

المقال للمرة الأولى في العدد ١83 من مجلة Kursbuch في �سبتمبر 

.Murmannn Publishers 20١5 عن دار ن�سر

ترجمة: هبة �سلبي
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I لي�صت اأزمة الالجئين بجديدة، حتى واإن كانت ت�صير حاليا ب�صبب 

الحرب الأهلية في �صوريا باتجاه بلوغ ذروة جديدة. من جهة اأخرى هناك 

محاولت لإخفاء الخلفيات والمقدمات الخا�صة باأزمة الالجئين في 

التحاد الأوروبي. في المقال التالي يو�صح لنا النا�صط والباحث في مجال 

الهجرة بيرنهارد �صميد اأ�صباب التطورات ال�صيا�صية الأخيرة. 

    

 نظام معاملة الالجئين االأوروبي الجديد

ت�صدير الحدود وا�صتيراد الب�صر

BERNHARD SCHMID  بيرنهارد �صميد

كما  الأمـــــور  تــتــقــبــلــوا  لــم  اإن 

لكم  ف�ساأر�سل  ــــ  اأنــا  اأريــدهــا 

بهم  انتهى  الذين  المهاجرين 

عندي  عنهم  رغــمــا  الــمــطــاف 

الخا�سعة  الأرا�ــســي  ــى  اإل ي�سلوا  ــاأن  ب يحلمون  اأنــهــم  مــع  هنا، 

ل�سيادتكم. هكذا تقريبا كانت الر�سالة التي يجلبها معهم العديد 

مفاو�سات  يخو�سون  عندما  الدول  وزارات  وروؤ�ساء  روؤ�ساء  من 

الليبي  الزعيم  عبر  ولقد  المختلفة.  الأوروبي  التحاد  قوى  مع 

ال�سابق معمر القذافي (الذي حكم البالد من ١٩6٩ اإلى 20١١) 

ــ  ووفاته  به  الإطاحة  من  عام  قبل  اأي  ــ   20١0 عام  ذلك  عن 

توقف  „كي  الأوروبي:  التحاد  لدول  الموجهة  التالية  بالكلمات 

ليبيا الهجرة يتوجب على التحاد الأوروبي اأن يدفع لها خم�سة 

ال�سرعية  غير  الهجرة  هذه  وقف  علينا  �سنويا.  دولر  مليارات 

وم�سيحيا.  اأبي�ص  ولي�ص  اأ�سود،  اأوروبــا  م�ستقبل  �سي�سبح  واإل 

�ست�سبح  واإل  ال�سرعية  غير  الهجرة  هــذه  وقــف  علينا  ينبغي 

جاءت  ال�سياغات  هذه  �ستتغير“.  ــا  اأوروب  (...) �سوداء  اأوروبــا 

ال�سيا�سية  الطبقة  من  معين  جــزء  عقلية  لتخاطب  بــالأحــرى 

عن  تعبر  كانت  كونها  من  اأكثر  الأوروبــي  التحاد  في  وال�سكان 

روؤيته الخا�سة. لأن النظام الليبي ال�سابق كان ينظر اأكثر للهجرة 

القت�سادي  ال�ستغالل  زاوية  من  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  من 

ولي�ص من زاوية كيفية وقفها. اآنذاك ان�ساف اإلى مواطني ليبيا 

الغنية بالنفط والبالغ عددهم خم�سة ماليين، نحو مليونين من 

ال�سكان الذين كانوا يقومون بجزء كبير من الأعمال التي تحتاج 

بدنيا. جهدا 

اأما رئي�ص الوزراء التركي ال�سابق والرئي�ص الحالي رجب طيب 

الأوروبي  التحاد  م�سابهة، حين طالب  روؤية  تبنى  فقد  اإردوغان 

في فبراير/�سباط 20١6 مجددا بدفع ثالثة مليارات يورو �سنويا، 

اأي�سا  اأرا�سيه. لكنه �سعى  لالإبقاء على الالجئين ال�سوريين على 

التركية  الدولة  هجمات  تقبل  مثال  �سيا�سية،  بتنازلت  للمطالبة 

اإردوغان في ١6  ال�سحافة. وقد حذر  الأكراد وعلى حرية  على 

فبراير/�سباط من هذا العام من اأنه لو لم يتم اإر�ساء م�سالحه، 

ل  اأغبياء.  اأننا  جبيننا  على  مكتوبا  „لي�ص  الأوروبــيــون:  ف�سيرى 

مخيم اإيدوميني لالجئين، 

اآذار/مار�ص 20١6.

Photo: Kai Wiedenhöfer
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تظنوا اأن الطائرات والحافالت موجودة هنا بدون �سبب. �سنقوم 

بالالزم.“ والمق�سود بـ „الالزم“ هنا بو�سوح هو ال�سماح لالجئي 

الحرب الأهلية ال�سورية الذين يقيم منهم مليونان في تركيا بعبور 

الحدود اأو اإر�سالهم لعبور هذه الحدود مع اأوروبا.

اإتقان هذه اللعبة ل يقت�سر فقط على الدول التي ي�سنفها بع�ص 

الأوروبيين باحتقار باعتبارها „اأقل تح�سرا“. ففي داخل التحاد 

الأوروبي يوجد اأي�سا ممثلون رفيعون لدولهم يتقنون هذه القواعد 

فمثال  ال�سيا�سي.  الف�ساء  في  مماثلة  تهديدات  ويطلقون  بامتياز 

الفرن�سي  القت�ساد  وزير  وجه   20١6 مار�ص/اآذار  من  الثالث  في 

لندن  قررت  لو  اأنه  مفاده  اإعالنا  بريطانيا  اإلى  ماكرون  اإيمانويل 

في 23 يونيو/حزيران الخروج من التحاد الأوروبي، فلن ت�ستمر 

فرن�سا طويال في منع اآلف المهاجرين الذين يعي�سون في كاليه 

ـ �سينت على ال�ساحل الفرن�سي للمان�ص في اأو�ساع اأ�سبه  ول غراندـ 

يتحينون  النا�ص  بريطانيا. فهوؤلء  اإلى  العبور  ال�سفيح من  باأحياء 

فقط الفر�سة لعبور القناة مختبئين في �سفينة اأو �ساحنة اأو بالعبور 

على الأقــدام عبر نفق القطارات الأوروبــي بين فرن�سا واإنجلترا. 

تقوم ال�سلطات الفرن�سية بمنعهم وتح�سل مقابل ذلك من نظيرتها 

الفرن�سية على اأموال، بلغت في عام 20١6 نحو �سبعين مليون يورو 

واأ�سيف اإلى هذا المبلغ في مار�ص/ اآذار 22 مليون يورو.

تاريخ منظومة الحدود الُمّرحلة  

ل ت�سبح هذه التهديدات „فعالة“ اإل على �سوء تعامل بع�ص الدول 

الأغنى بانتظام مع دول اأخرى ــ تقع جغرافيا بين البلدان الأ�سلية 

للمهاجرين اأو الالجئين واأرا�سيها ــ باعتبارها »منطقة عازلة« و 

فيهم.  المرغوب  غير  والمهاجرين  المهاجرات  لت�سكين«  »مكانا 

الُمرحلة  الحدود  منظومة  �سارت  الأخيرة  الع�سر  ال�سنوات  وفي 

اأو الُمقدمة التي تتولى فيها دول اأخرى وظيفة اإبعاد المهاجرين 

كبديل عن الدول الراف�سة ل�ستقبالهم، اأكثر تنظيما واتقانا.

طلق في العا�سمة المغربية الرباط 
ُ
في ١0 و ١١ يونيو 2006 اأ

الأوروبـــي  ــوزاري  الـ »الموؤتمر  بعنوان:  وزاري  موؤتمر  خــالل  من 

وقد  الرباط.  بعملية  يُعرف  ما  والتنمية«  الهجرة  الأفريقي حول 

اأفريقيا  الموؤتمر نحو خم�سين من دول �سمال وغرب  �سارك في 

الــدول  وتعقد  ــي.  ــ الأوروب التــحــاد  في  الأع�ساء  الــدول  وكذلك 

فيها  تُناق�ص  م�ستركة  موؤتمرات  منتظمة  �سبه  ب�سورة  الم�ساركة 

ق�سايا الهجرة ويجري خاللها الت�ساور ب�ساأن اإمكانية منع الهجرة 

(في الحالت غير المرغوبة من الدول الكبرى) من من�ساأها من 

خالل »التعاون التنموي الُمح�ّسن«. لكن عمليا ات�سح دائما اأن ذلك 

لم يكن �سوى مجرد ورقة توت، لأنه لم يحدث اأي تح�سين الأو�ساع 

المعي�سية في مناطق »الجنوب« ــ بل على العك�ص، فحتى في بلد 

م�ستقر اجتماعيا ن�سبيا كال�سنغال، ت�سيع من النا�ص فر�ص ك�سب 

الرزق، مثال كنتيجة لتفاق ال�سيد البحري مع التحاد الأوروبي 

يفقد  وبالتالي  ال�سمكية  الثروة  على  الكبرى  الأ�ساطيل  تق�سي 

النوايا  اإعالنات  لكن  عي�سهم.  اأ�سا�ص  ال�ساحلية  المناطق  �سكان 

) اإق�ساء  �سيا�سة  على  ال�سرعية  لإ�سفاء  دائما  تهدف  اللفظية 

اأحادية الجانب) من قبل دول ال�سمال، با�سم »الجهود المزعومة 

لتوفير ظروف معي�سية اأف�سل للنا�ص في بالدهم«. 

اأكثر من  الرباط« مع وجود  »عملية  اأي�سا على  ي�سعب  ربما 

نتائج ملمو�سة. وقد بُذلت في  اأن تحرز  خم�سين دولة م�ساركة، 

موؤتمرين تاليين في 25 نوفمبر/ت�سرين الثاني 2008 في باري�ص 

(في اإطار الرئا�سة الفرن�سية لالتحاد الأوروبي) وفي 23 نوفمبر 

/ ت�سرين الثاني 20١١ في داكار، محاولت لتعميق التعاون. لكن 

كانت  الوطنية  عبر  الهجرة  منظومة  ب�ساأن  الرئي�سية  القرارات 

اأو  الــدول  بين  الثنائية  العالقات  م�ستوى  على  ذلك  رغم  تتخذ 

بين التحاد الأوروبي ودول منفردة من بلدان الجنوب، اأكثر من 

اتخاذها في الإطار الجماعي. و�سفت و�سائل الإعالم الكبرى في 

فرن�سا (التي تتمتع بدور محوري، نظرا لمكانتها كقوة ا�ستعمارية 

اأو �سلطة حماية �سابقة �سواء في المغرب اأو في معظم دول غرب 

اأفريقيا) »عملية الرباط« في عام 20١5 باأنها قد „خمدت“. في 

الوقت ذاته ت�سعى القوى الفاعلة في التحاد الأوروبي اإلى اإعادة 

بدائرة  الم�ساركة  الدول  اإحاطة  من خالل  العملية  هذه  تن�سيط 

اأخرى اأكثر تركيزا، من اأجل اإ�سراك دول اأخرى في اأفريقيا في 

منظومة مراقبة الهجرة. 

اإلى  تهدف  التي  الخرطوم«  »عملية   20١4 عام  طلقت 
ُ
اأ لهذا 

تو�سيع مراقبة الهجرة اأي�سا لت�سمل اأي�سا �سمال �سرق القارة والقرن 

الأفريقي. وفي هذا الإطار ل يُ�سعى فقط للتعاون مع الديكتاتورية 

اإحدى الدول الرئي�سية التي يفر  اإريتريا باعتبارها  الوح�سية في 

منها الالجئين ــ والتي تو�سف باأنها »كوريا ال�سمالية الأفريقية«، 

بل تُعطى اأي�سا على وجه الخ�سو�ص اأهمية اأكبر للنظام الع�سكري 

الدولة  رئي�ص  اأن  والمثير  ال�سودان.  في  الإ�سالموي  الأ�سا�ص  ذي 

نطاق  في  اإل  ال�سفر  ي�ستطيع  ل  الب�سير  عام ١٩8٩) عمر  (منذ 

محدود، نظرا لوجود مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية 

جنوب  لحكومة  انتقادات  الكبرى  القوى  وجهت  وقــد  الدولية. 

لم  يونيو/حزيران 20١5 لأنها  اأفريقية بزعامة جاكوب زوما في 

تمنع الب�سير من دخول البالد ولم تمنعه من المغادرة.

روؤو�ساء  زار  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  من  والع�سرين  الحادي  في 

واإيطاليا  واألمانيا  وفرن�سا  لبريطانيا  الدبلوما�سية  الممثليات 

وهولندا وال�سويد مع�سكرا لالجئين في ود�سريفي ال�سودان. وبهذه 

الخرطوم  اإلى  الأوروبــي  الدبلوما�سي  الوفد  رئي�ص  اأقر  المنا�سبة 

توما�ص اأولين�سي اأن: „تعاونا اأوثق بين التحاد الأوروبي وال�سودان 

يعانون  لمن  اأف�سل“  „حماية  توفير  بزعم  وذلك  �سروري“.  اأمر 

حقا من ال�سطهاد ال�سيا�سي واأي�سا لتوفير حماية اأف�سل للحدود 

وبين  بينهم  ا�سطالحيا  للتمييز  ــ  للمهاجرين“  بدائل  „وتوفير 

»الالجئين«، اأي لهوؤلء الذين ل يُحبذ اأن يوا�سلوا الترحال باتجاه 

لمعاهدة جنيف.  وفقا  �سيا�سيين«  »لجئين  كـ  يُقبلون  ول  اأوروبا، 

وهو ما ل يعني �سيئا اآخر �سوى اإبعادهم بقدر الإمكان عن البحر 

المتو�سط وفي جميع الأحوال عن اأوروبا.
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المغرب مثال  

مادة  المتو�سط  البحر  في  القوارب  غرق  ماآ�سي  ت�سكل  اأن  قبل 

لعناوين الأخبار، كان ثمة حدود خارجية لالتحاد الأوروبي ت�سببت 

في �سقوط وموتى واأثارت جدل، وهذه الحدود تمر عبر المغرب. 

والجدير بالذكر اأنها لي�ست حدودا بين المغرب وبلد اآخر، ولكنها 

اإ�سبانيان وبالتالي ينتميان  تمر عبر المغرب، حيث يوجد جيبان 

لأرا�سي التحاد الأوروبي على التراب المغربي. لأ�سباب تاريخية، 

لها بالتاأكيد جذور ا�ستعمارية، ل تزال مدينتا �سبتة ومليلة (ومجموع 

�سكانهما يبلغ ١70 األفا) تنتميان اإداريا اإلى اإ�سبانيا وبالتالي اإلى 

التحاد الأوروبي. في ليلة 28 اإلى 2٩ �سبتمبر/اأيلول ومرة اأخرى 

محاولت  وقعت   ،2005 الأول  اأكتوبر/ت�سرين   6 اإلى   5 ليلة  في 

الخارجية  الحدود  على  الأولــى  المرة  في  الحدود،  لعبور  مكثفة 

هجوم  عبر  وذلك  مليلة،  مع  الحدود  على  الثانية  والمرة  ل�سبتة 

ال�سياج  على  ال�سحراء  جنوب  من  ومعظمهم  المهاجرين،  مئات 

دفعه  الجماعي  بثقلهم  بال�ستعانة  وحاولوا  المحرو�ص  الحدودي 

لالنهيار (اأو تخطيه، باعتبار اأن الو�سع كان �سيفوق طاقة قوات 

ليومنا  ت�ستخدم  تزال  ل  باأ�ساليب  الأمر  يتعلق  تماما).  الحرا�سة 

هذا. اأ�سفرت عملية اإجها�ص محاولة عبور الحدود الجماعي عن 

مقتل ١4 �سخ�سا. وحتى اليوم لم ي�سدر اأي حكم بحق الم�سوؤولين 

عن ذلك، ول�سنوات ظل موظفو الحدود المغاربة والإ�سبان يحملون 

الم�سوؤولية لبع�سهما البع�ص.

لقد فجرت ق�سية موتى �سبتة ومليلة نقا�سات عابرة للحدود 

الحدود  على  الموتى  حــول  ــي  الأوروبـ التحاد  دول  مختلف  في 

الخارجية لالتحاد الأوروبي على �ساحل البحر المتو�سط. وخرجت 

تظاهرات في العديد من بلدان التحاد الأوروبي وحمالت وندوات 

وكتب من�سورة حول هذا المو�سوع وبذلك اأمكن خلق اهتمام قوي 

بم�سكلة منظومة الحدود القاتلة على الحدود الخارجية لالتحاد 

الأوروبي ــ في الدوائر العلنية ذات ال�سلة. اأما في المغرب فكان 

للم�سكلة تبعات اأخرى. فبعد الحادث بقليل جرت حمالت مداهمة 

واعتقالت على نطاق وا�سع لالأفارقة المقيمين في المنطقة (اأو 

�سكان جنوب ال�سحراء، كما يطلقون عليهم في الأو�ساط ال�سيا�سية 

المغربية، وهو م�سطلح يُحبذ ا�ستخدامه بدرجة كبيرة، لأنه ي�سير 

المفتر�ص)،  الب�سرة  اإلى لون  اإلى الأ�سل الجغرافي لهوؤلء ولي�ص 

رغم 30 األفا منهم على 
ُ
والذين ي�سعون لعبور الحدود اإلى اأوروبا. واأ

ركوب حافالت لإبعادهم عن المنطقة القريبة من الحدود. ويزعم 

بجنوب  ال�سحراء  في  تُركوا  قد  الأقــل  على  منهم  األــف  نحو  اأن 

المغرب، مثال بالقرب من الحدود مع الجزائر اأو مع موريتانيا (في 

ال�سحراء الغربية). لكن هذه المعلومة تنفيها ال�سلطات المغربية 

ر�سميا. رغم اأن هذه ال�سلطات نف�سها قد وقعت فجاأة تحت �سغط 

دولي كبير واأر�سلت فرق بحث للعثور ثانية على هوؤلء المطرودين، 

قبل اأن يموتوا عط�سا... ومع اأن المراقبات والمراقبين يرجحون 

المغربية  ال�سلطات  اأن  اإل  العملية  وفاة خالل هذه  وقوع حالت 

تنفي ذلك نفيا قاطعا.

تقنين غير الم�صروع  

في  الهجرة  ق�سية  تطور  خ�سو�سيات  اإحـــدى  تكمن  ذلــك  مــع 

المغرب في اأن ال�سلطات قد بداأت في خريف 20١3، وبالتوازي 

للمهاجرين  الأو�ساع«  لتقنين  »�سيا�سة  القمعية  الإجــراءات  مع 

والمهاجرات المقيمين في البالد وذلك على نطاق وا�سع ن�سبيا. 

 20١4 �سبتمبر/اأيلول  في  الملكي  الق�سر  من  اإعالن  �سدر  وقد 

وتم اإقراره وتطبيقه ب�سكل ملمو�ص في نوفمبر/ ت�سرين الثاني من 

الآلف من  اأن ع�سرات  كنتيجة لإدراك  القرار  ذاته. وجاء  العام 

المهاجرين والمهاجرات ــ لقد ُقدر عدد من يعي�سون في المغرب 

اإقامة)  ت�ساريح  يملكون  (من ل  اأوراق  دون  فترة طويلة من  منذ 

بثالثين األف �سخ�ص ــ قد وجدوا في المغرب م�ستقرا لحياتهم. 

ففيه يعملون ويُعالجون وير�سلون اأبناءهم اإلى المدار�ص.

في ال�سهور الأولى بعد بدء »عملية التقنين« تمت ت�سوية اأو�ساع 

األف ت�سريح  ُمنح نحو ١4  اإقامات 6000 �سخ�ص. وفي المجمل 

اإقامة خالل فترة تطبيق هذه ال�سيا�سة التي امتدت لعام ون�سف 

جنوب  من  المهاجرين  الأغلب  في  تطبيقها  �سمل  ولقد  العام. 

المقيمين  الأوروبيين  اأي�سا  اأدخل  الملكي  الق�سر  ال�سحراء، لكن 

في المغرب ب�سورة غير �سرعية �سمن هذا الإجراء. وخ�سو�سا 

اإذ هاجر عدد غير قليل  اقت�ساديا،  المتاأزمة  اإ�سبانيا  من جنوب 

من مواطنيها في ال�سنوات الما�سية اإلى المغرب لتجربة حظهم، 

مثال من خالل تقديم عرو�ص فنية لل�سياح اأو لك�سب عي�سهم من 

المهاجرون  وهوؤلء  الغنية.  المغربية  العائالت  لدى  العمل  خالل 

من طراز اآخر لم يفكروا عادة في طلب ت�سريح اإقامة، لكنهم كانوا 

من الناحية القانونية »غير �سرعيين« مثلهم مثل هوؤلء القادمين 

من جنوب ال�سحراء. 

لكن هذه ال�سيا�سة كانت تنطوي من البداية على قدر كبير من 

التناق�ص. لأنها كانت تعني من ناحية التخفيف كثيرا عن هوؤلء 

النا�ص الذين يعي�سون في الأغلب منذ �سنوات في المغرب ويعملون 

الطويل في هذا  المدى  اأن عِلقوا على  بعد  ــ  بانتظام  اأي�سا  فيه 

الوقت  اأوروبــا. في  كان  الأ�سلي  اأنه هدفهم  المغاربي رغم  البلد 

ـ لقد مار�ص  ذاته رافق التحاد الأوروبي هذه ال�سيا�سة منذ البدايةـ 

الخطوط  اتباع  على  لحثه  المغرب  على  هائلة  �سغوطا  عموما 

العامة ل�سيا�سة الهجرة الأوروبية ــ ولكن بهدف التمكن من اإغالق 

اإلى  »الطريق  في  بديل  اأفق  توفير  عبر  اأوروبــا  اإلى  الهجرة  باب 

هناك«.

»�سيا�سة  المغربي  النظام  اأنهى   20١5 فبراير/�سباط   ٩ في 

الغاوؤها  علن 
ُ
اأ وقد  وعنيف.  حاد  وب�سكل  فجاأة  الأو�ساع«  تقنين 

عبر موؤتمر �سحفي للوزير المنتدب في وزارة الداخلية ال�سرقي 

وا�سعة على  بداأت حملة مداهمات  ب�ساعتين  ال�سري�ص. وبعدها 

المحيطة  الغابات  فــي  اعتقال  وحــمــالت  الالجئين  مخيمات 

وفي  الحدود،  عن  البعيدة  المدن  على  وُوزعوا  النا�سور  بمدينة 

هناك  يزال  ل  كان  اأيام  ع�سرة  وبعد  البالد.  جنوب  في  الأغلب 

450 �سخ�سا محتجزين لدى ال�سرطة اأو في �سجن الترحيالت. 
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وجرت محاولت ترحيل جماعي لع�سر بلدان مختلفة، لكنها لم 

تكن دائما ناجحة.

من  يتمتع  الحالي  الوقت  في  الب�صر   مهربي  مــع  التعامل 

باأ�سواأ  ليبيا  في  ين�سطون  الذين  المهاجرين«  »مهربي  بـ  يُنعتون 

�سمعة اإعالمية في اأوروبا. لقد و�سفهم الرئي�ص الفرن�سي فران�سوا 

هولند في اأبريل/ ني�سان 20١5 في ت�سريح لقناة + Canal باأنهم 

„اإرهابيون“ ــ وهو م�سطلح، يعطي على ما يبدو المبرر لتخاذ اأي 

اإجراء �سدهم تقريبا.

في اأكتوبر/ت�سرين الأول 20١5 بداأت المرحلة الثانية لعملية 

ال�سواحل  اأمــام   Euro Navfor Med الم�سماة  ــي  الأوروب التحاد 

في  الم�ستخدمة  ال�سفن  تدمير  اإلى  تهدف  اأن  ويفتر�ص  الليبية. 

المفتر�ص  من  لكن  المتو�سط.  البحر  عبر  المهاجرين  تهريب 

اأي�سا في مرحلة لحقة اإغالق الطرق البرية الموؤدية اإلى الموانئ 

الم�ستخدمة لهذه الغر�ص.

مع ذلك يبقى ثمة ت�ساوؤل عمن يريد مكافحة »المهربين« ولماذا 

وباأية تهم؟ فل�سخ�سية من يعمل »مهربا« للمهاجرين وجهان. فهو 

يقدم من ناحية خدمة لأنا�ص في محنة، ما كانوا �سيح�سلون عليها 

بطريق اآخر، وهي نقلهم عبر الحدود الخارجية لالتحاد الأوروبي 

المراقبة والموؤمنة جزئيا ع�سكريا اأو ب�سكل �سبه ع�سكري. ولكنهم 

من ناحية اأخرى يقومون بذلك لمنفعتهم ال�سخ�سية. في منت�سف 

مايا  المنفى  في  المقيمة  ال�سورية  اأعلنت   20١5 اأبريل/ني�سان 

الخ�سن في برنامج »غونتر ياوخ« الحواري في التلفزيون الألماني 

اأنها ممتنة للمهربين: „لم يكن اأمامي �سوى هذا الطريق اللعين. 

والآن تريدون اإغالقه اأي�سا؟“.

في  »ال�سوق«  لدخول  ي�سعى  كيان  اأي  لــدى  الحال  هي  كما 

اأن  التجار  من  المجموعة  هذه  تحاول  العام،  المنع  ظروف  ظل 

ت�سمن احتكار ال�سوق واأن تحقق اأكبر ربح ممكن. واإذا كانت مهنة 

الت�سعينات  في  وكذلك  الثمانينات  في  ُمور�ست  قد   » »المهربين 

فقد  بالمنطقة،  العارفين  قبل  من  ما  نوعا  محترف  غير  ب�سكل 

تحولت منذ وقت طويل اإلى �سناعة وخ�سعت لحد ما لعملية تركيز 

اقت�سادي. 

ذلك  يعود  ول  محوريا،  دورا  المجال  هذا  في  ليبيا  وتلعب 

األف   220 �سافر   20١4 عام  في  فمثال  فقط.  جغرافية  لأ�سباب 

�سخ�ص »ب�سورة غير م�سروعة« عبر البحر المتو�سط، وو�سل ١70 

من  انطلق  هوؤلء  من  األف   ١١0 وحوالي  اإيطاليا.  اإلى  منهم  األفا 

الأكبر من هوؤلء كانت من لجئي  الليبية. والمجموعة  ال�سواحل 

الحرب ال�سوريين وكذلك لجئين من القرن الأفريقي: من اإريتريا، 

الع�سكرية،  المفرط في  النظام  ذات  الأفريقية«  ال�سمالية  »كوريا 

ومن ال�سومال التي دمرتها الحرب الأهلية. 

يرتبط اتخاذ كثير من المهاجرين من ال�سواحل الليبية منطلقا 

لرحلتهم اإلى التحاد الأوروبي باإغالق طرق الهجرة الأخرى. لقد 

ال�سفر   20١3 عام  حتى  يف�سلون  ال�سوريون  الحرب  لجئو  كان 

عبر م�سر، حيث يوجد طريق بحري اإلى قبر�ص اأو اإلى ال�سواحل 

 20١3 يوليو/تموز  في  الحاكم  النظام  تغيير  منذ  لكن  اليونانية. 

الدولة  و�سعت  الحكم  �سدة  اإلــى  ال�سي�سي  عبدالفتاح  ومجيء 

الم�سرية نهاية قا�سية للت�سامح مع المعار�سين ال�سوريين لب�سار 

من  الأ�سد.  نظام  لزبانية  ت�سليمهم  هوؤلء  يخ�سى  وحاليا  الأ�سد، 

الليبي  الفرع  اإريتريا، عر�ص  اآخر هناك ثالثة لجئين من  جانب 

لتنظيم »الدولة الإ�سالمية« الإرهابي �سريط فيديو لإعدامهم في 

١٩ اأبريل/ني�سان 20١5 وكانوا يعي�سون في ال�سابق في اإ�سرائيل 

بعد  الإ�سرائيلية  هاآرت�ص  اأوردته �سحيفة  ما  لجوء. هذا  كطالبي 

يومين من اغتيالهم. ومنذ بداية اأبريل/ ني�سان من العام الما�سي، 

رحلت ال�سلطات الإ�سرائيلية الالجئين الأفارقة ب�سورة مكثفة اإلى 

رواندا واأوغندا، بعد اأن تعهد البلدان الواقعان في �سرق اإفريقيا 

مثل  للبلدين،  ينتمون  الذين ل  ــ حتى هوؤلء  الالجئين  با�ستقبال 

قد  الثالثة  الالجئون  وكــان  والإريتريين.  ال�سودانيين  الالجئين 

انطلقوا مرة اأخرى بعد ترحيلهم من اإ�سرائيل عبر ال�سودان وليبيا 

ليجربوا حظهم. 

بجنوب   ١٩7١ مواليد  من  و�سحفي  وكاتب  محام  �صميد   بــيــرنــهــارد   

األمانيا، يعي�ص منذ عام ١٩٩5 في باري�ص. ويتناول في كتاباته ق�سايا 

واليمين  والهجرة  العربي  المغرب  ودول  الفرانكفونية  اأفريقيا 

Front(ex) كتاب:  قريبا  له  ي�سدر  واأوروبــا.  فرن�سا  في  المتطرف 

هذا  ُكتب  حــدودي).  كخط  المتو�سط  (البحر   linie Mittelmeer

المقال مطلع �سهر مار�ص/ اآذار، ولهذا لم يت�سمن التطورات الجديدة.

ترجمة: اأحمد فاروق
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I ترف�س الكثير من البلدان الأوروبية وبعناد �صديد ا�صتقبال 

الالجئين، ومن �صمن هذه البلدان بولندا، وهو اأمر يثير ال�صتغراب، 

ويتنافى مع الخبرة التاريخية لهذه البلدان التي عانت مرارا من تغيير 

الحدود وعانى مواطنوها من التهجير والنزوح.  في هذا المقال يو�صح 

الكاتب البولندي �صتاني�صواف �صترا�صبورغر خلفيات هذه العقلية 

ال�صائدة في بالده ويواجهها بتاريخ عائلته وبالأدب البولندي. 

 

    

 عن الالجئين واالأبطال المزّيفين

بولندا مثال

STANISŁAW STRASBURGER  صتاني�صواف �صترا�صبورغر�

عندما كنُت فتى..

ناداني اأبي وكلّمني قائال:

الإح�سا�ص هو الأهّم

اإ�سغ ل�سوت قلبك..

عاما  اأربعين  على  يزيد  ما  اإلى  تاريخها  يعود  اأغنية  كلمات  هذه 

البلوز  مو�سيقى  وتغني  تعزف  كانت  التي   (Breakout) لفرقة 

والروك. 

كانت مو�سيقى الروك اآنذاك ت�سّكل ُمتنّف�سا للعديد من النا�ص 

اآنذاك لم تكن تنظر  ال�سلطات  واأّن  ال�سيوعية، خا�ّسة  في بولندا 

بعين الر�سا اإلى ال�سرعات الغربية لل�سباب ذوي ال�سعر الطويل. 

اآخر، عالم  اإلى عالم  فقد كانت هذه المو�سيقى تعبر عن ال�سوق 

الحريات والتنّوع، الذي كانت تتميز بها مجتمعات الدول في ما وراء 

ال�ستار الحديدي.

عندما كنت فتى كنُت اأق�سي الكثير من الوقت مع اأمي. ل اأزال 

اأذكر حتى اليوم كيف كّنا نجل�ص حول طاولة في غرفة �سّميناها 

. هناك  الكبيرة، وكانت غرفة للطعام و�سالونا وغرفة لنوم والديَّ

التاريخية  الكتب  معا  نقراأ  كنا 

الغرفة  في  الــرحــالت.  كتب  اأو 

اأتقا�سمها  كنت  التي  الأخـــرى 

هناك  كانت  ال�سغرى  اأختي  مع 

خريطة كبيرة للعالم معلّقة على الجدار، تن�سح بالألوان في واقع 

عبورها.  يمكن  ل  التي  بالحدود  المليء  الداكن،  الباردة  الحرب 

كانت خريطة طبيعية، ل وجود فيها لتق�سيم �سيا�سي اأو اقت�سادي 

بعين  ذلك  كل  تاأخذ  لم  ب�ساطة  وبكل  الخريطة  كــاأّن  عرقي،  اأو 

قراءة  بين  ال�ستراحة  في  تكرر  اأمي  كانت  الروح  بهذه  العتبار. 

كتاب واآخر: اأتمنى من كل قلبي اأن ت�سبح مواطنا عالميا، اأن ت�سعر 

وكاأنك في بيتك حيثما تكون، واأن تتفّهم الآخرين ممن تقابلهم.

اأنهما على  ال�سفر رغم  اأي جدتي،  اأمها،  اأمي ول  لم ت�ستطع 

الأغلب كانتا تحلمان بذلك.

 من الحكايات المتمّيزة في عائلتنا، حكاية والِد جدتي وكان 

فتى متمّردا في مدر�سة في ال�سواحي في ذلك الجزء من بولندا، 

�سعور  عليه  طغى  وقد  قام  اآنــذاك.  القي�سرية  لرو�سيا  الخا�سع 

مخيم اإيدوميني لالجئين، 

اآذار/مار�ص 20١6.

Photo: Kai Wiedenhöfer
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وطني اأو من باب العنتريات بمقلب خطير، فقد ثقب عيني �سورة 

يُنفى  اأن  الممكن  من  كان  ال�سف.  في  المعلقة  الرو�سي  القي�سر 

اإلى حيث الدببة البي�ساء، لذلك هرب، تجنبا لهكذا عقوبة، و�سار 

واأمريكا  المتحدة  الوليات  في  (كان  والعباد  البالد  يجوب  لجئا 

ليلتحق  ــا  اأورب اإلــى  عاد  الأولــى  العالمية  الحرب  في  الجنوبية). 

بالجي�ص البولندي الذي بداأ يت�سّكل في فرن�سا، وفي النهاية عاد 

اإلى وطنه الذي ح�سل على ال�ستقالل.

ولكن  بحنين  هذه  جدتي  والد  حكاية  تق�ّسان  وجدتي  اأمي   

لأ�سباب مختلفة، وتتاأ�سفان لأنهما لم ت�ستطيعا اأن ت�ساهدا العالم 

ل�سنوات طويلة حتى ولو كان الم�سبب هو الظلم. حينها كنت فتى، 

وفي كل مرة بمنا�سبة اأعياد الميالد، كّنا نتبادل التمنيات مع جدتي 

فاأقول: حين اأكبر واأتح�سل على بع�ص المال، �ساآخذِك في رحلة. 

ونّفذُت ذلك و�سافرنا معا اإلى باري�ص واأم�ستردام وكولونيا وقرطبة 

وغرناطة.

الكو�صموبوليتية والوطنية 

ولم تكن التربية الكو�سموبوليتية التي تلقيتها من الن�ساء في عائلتي 

العنا�سر  من  م�سلوبة  الباردة،  الحرب  حواجز  مع  تتفق  ل  التي 

الوطنية. تُرى كيف يمكن اأن تكون ق�سة حبِّ الوطن بناء على تاريخ 

ثالثة اأجيال من عائلتي من طرف اأمي؟

مة ظهر الجيل الرابع من اأبناء  في اآخر مراحل بولندا الـُمق�سَّ

الكومونولث البولندي الليتواني (اأي دولة الليتوانيين والبولنديين 

والد  ومنهم  القي�سرية  ال�سرطة  ي�ستفّز  وبداأ   ،(١7٩5 �سنة  حتى 

جدتي. فبعد هذا التاريخ ولمدة ما يزيد على ١20 �سنة ُمحيْْت 

وبرو�سيا  رو�سيا  بين  اأرا�سيها  وُق�ّسمت  الخريطة  من  بولندا 

ظروف  في  �سيتعامل  جدي  كان  هل  اأبــدا  اأعــرف  لن  والنم�سا. 

مغايرة، مع �سلطة وطنية بنف�ص النفور، فلربما دوافعه ال�ستراكية 

على  اأجنبيا؟  اأو  بولنديا  كان  �سواء  طاغية  كل  �سد  يقف  جعلته 

اأية حال لم يكد ي�سمع بت�سكيل الجي�ص البولندي حتى �سارع اإليه 

وترك حياته ال�سعيدة في البرازيل كما كان يتذّكرها ليرمي بنف�سه 

اأم  اإلى ذلك  اإلى م�سير الجنود المجهول. هل حّب الوطن دفعه 

و�سفها؟  كما  تكن  لم  البرازيل  في  حياته  هل  لالأحبة؟  الحنين 

الأ�سئلة،  اأن يرّد على هذه  بنف�سه  ل�سُت متاأكدا هل ي�ستطيع هو 

لو كان حّيا.

الب�سرية  القرارات  اأّن  فتى �سغيرا  كنُت  ا�ستنتجُت حين  وقد 

معّقدة، ونادرا (على فر�ص اأن هذا ممكن) ما يمكن اإرجاعها اإلى 

حافز واحد ب�سيط، حتى لو كانت الوطنية حافزا. 

تحت  الثانية  العالمية  الحرب  طوال  جدتي  اأي  ابنتُه  عا�ست 

منظمة  في  تن�سط  اآنــذاك  كانت  وار�سو.  في  الألماني  الحتالل 

ميْل اإلى المحافظة وتحمل مبادىء وطنية ب�سكل 
َ
�سرّية ذات طابع اأ

جلّي اإن لم نقل قومية متع�سبة ويمتد تاريخها اإلى ما قبل الحرب. 

هذا  فهل  ي�سارية.  اأخــرى  منظمة  اإلى  انت�سب  فقد  �سقيقها  اأّمــا 

يعني اأّن جدتي كانت قومّية وجدي �سيوعيا؟ ل اأبدا.. كانت تقول 

اأتعرف كيف كان الو�سع تحت الحتالل؟  اأ�ساألها عن ذلك.  حين 

كل �سيء كان �سرّيا. وكم كان يفزعنا اأن نقع باأيدي الغ�ستابو، لذا 

ان�سممنا اإلى المنظمات التي لنا فيها معارف، فالمهم اأن نحارب 

اأن  الأقدار  و�ساءت  ثانوّيا.  فكان  ال�سيا�سي  البرنامج  اأما  المحتل 

اأثناء  في حادث  الحرب  انتهاء  بعد  مبا�سرة  �سقيق جدتي  يموت 

اأعمال بناء. 

لم تكن ال�سلطات ال�سيوعية اآنذاك را�سية على منظمتها، وكان 

ن�ساطها  على  تَتَ�سّتر  اأن  ال�سعبية  بولندا  مرحلة  في  جدتي  على 

ال�سري �سد المحتل الألماني. وهكذا لم يقت�سر الأمر على عدم 

تقدير ال�سلطات لن�سالها من اأجل حرية بولندا، بل تجاوز اإلى خلق 

�سيبت بخيبة اأمل عّمقت م�ساعرها باأنه ربما كان 
ُ
الم�ساكل لها. فاأ

من  العمل  من  بدل  اأخيها  لتربية  نف�سها  ت�سّخر  اأن  الأف�سل  من 

اأجل الوطن حيث كانت م�ستعّدة للت�سحّية بحياتها وحياة اأحبائها 

لتغير م�سار التاريخ كاأي بطل رومان�سي. فمقالب اأخيها ال�سبيانية 

اأيدي  في  وقوعه  اإلى  بالنتيجة  اأّدت  مدر�سية  م�ساكل  له  خلقْت 

مجموعة من اأ�سحاب ال�سوء كما كانت ت�سميهم. فلو كان غير ذلك 

لما عمل في البناء ولَبقي حّيا. 

اأثــق  األ  وهــو  واحـــدا  �سيئا  جدتي  علمتني  �سغري  منذ   

الرومان�سيين. بالأبطال  بالدي  في  المتر�سخ  بالفتتان 

ت�سّكلت وطنية جدتي في ظروف معقدة من الواقع ال�سيوعي. 

الوطن حراما. وكانت  الأبطال بل �سار حب  الزمن زمَن  لم يكن 

الدعاية تغر�ص في عقول النا�ص، غير اآبهة بحدود الدول القائمة 

والمع�سكرات ال�سيا�سية، باأّن الهوية القومية �سارت من ُمخلّفات 

كانت  البروليتاريا  الفا�سد.  الغرب  ل�سّكان  ت�سلح  البرجوازية، 

حا�سرة في النظام ال�سيوعي وذلك بغ�ص النظر عن اللون اأو اللغة 

اأو العرق.

ال�سيوعيون  بنى  اأخـــرى  ناحية  مــن  ولكن  ناحية،  مــن  هــذا 

الحربين  بين  ما  دولة  اأنقا�ص  على  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

ذا  بلدا  بنوا  والديانات،  القوميات  المتعددة  البولندية  العالميتين 

عرقية.  تطهيرات  واأجريت  جديدة  حدود  مت  فُر�سِّ واحد.  نمط 

كان برنامج التربية المتحرر يرّوج للنهو�ص الجتماعي والم�ساواة 

اللغة  التنوع بين الأقاليم في مجال  بين الجن�سين وي�سعى لإزالة 

البولندية والأدب اأو روؤية التاريخ.

وعلى عك�ص ما قد يُظّن فاإن جمهورية بولندا ال�سعبية، كانت 

دولة قومية، فقد كانت ال�سلطة ترّوج لنموذج تربوي محوره الأمة 

البولندية. فالتعبير ال�سائع »ال�سعوب ال�سقيقة« رغم اأنه يوؤّكد على 

ال�سفة الأممية لدول المنظومة ال�ستراكية، لكن ال�سلطة واقعيا 

كانت تدعو اإلى فكرة الدولة القومية بالمعنى الإثني. على اأية حال 

كان هذا وا�سحا في حالة جمهورية بولندا ال�سعبية.

لجمهورية  التاأ�سي�سية  الأ�سطورة  اأن  للف�سول  المثير  ومن 

بولندا ال�سعبية رّكزت على الدولة البيا�ستية (Piast) من التاريخ 

بولندية.  ملكية  اأ�سرة  اأول  البيا�ست  �ساللة  كانت  البولندي، فقد 

وفي التب�سيط الدعائي كانت دولتهم الإقطاعية، تقع تقريبا في 
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نف�ص حدود بولندا ال�سيوعية لذلك كانت هذه الفترة مرجعيتهم. 

البولندي  الكومونولث  تجاه  انتقادية  ال�سلطات  نظرة  وكانت 

فيدرالية  ــام  الأي هذه  بلغة  نُ�سميه  اأن  ن�ستطيع  الــذي  الليتواني 

بحر  بين  ما  ــرت  وازدهـ امتدت  ــة  دول وهــي  الثقافات،  متعددة 

البلطيق والبحر الأ�سود في ١56٩ ــ ١7٩5. ومن الجدير بالذكر 

اأن القوميين ما قبل الحرب العالمية الثانية والحاليين يفاخرون 

باأ�سطورة بولندا البيا�ستية.

لنعْد لأّمي، فمن هو الوطني الذي الذي حلمت به والذي ترعرع 

فول ال�سيوعية؟ اإنه المواطن العالمي ذاك. ولكن من 
ُ
في مرحلة اأ

هو هذا المواطن؟ هو اإن�سان يعي تعددية الأبعاِد في ما�سي بالده، 

متجّذر في لغته الأم، يجيد عدة لغات اأخرى. اإّنه كما في تقاليد 

الكثير عنه، ففي  يعرفان  والدّي  يكن  (لم  العربي  الرحالت  اأدب 

عملية تربيتنا كانا يعتمدان القلب كما جاء في الأغنية المذكورة) 

ندرك اأّنه لي�ص من الم�ستحيل اأن نتجاوز الم�سافة التي تف�سلنا عن 

الآخر والناجمة عن الختالف في اللون والعرق والمعتقد ما هو 

اإل اختالف فردي َعَر�سي، وعلينا اأن نقّرب الم�سافة رغم �سعوبة 

التحديات اأحيانا.

من الوا�سح اأن الوطنيَّ الذي تمّثله اأمي هو �سرب من الطوباوّية 

لكنه تج�سيد لطوباوية زاهية بالألوان ناب�سة بالحياة. و�سّدقْت اأمي 

اأّن زمنها قد جاء بعد انهيار النظام ال�سيوعي في بولندا �سنة ١٩8٩ 

ومجيء العولمة.

العار  

من الموؤ�سف اأن الطوباوية ال�سائعة في بولندا اليوم لي�سـت كذلك. 

في  وهي  عائلتي)  في  (كما  الفـردية  التجـارب  عن  تتـرّفع  فهي 

الهوية  وهي  م�ستقيمة  واحدة  هوية  تفر�ص  ال�سمولية  طموحاتها 

القومية. واأنا اأ�سك في اأنها ت�ستجيب لحاجات النا�ص. واأجزم اأن 

اأوردتُـها ل ت�سكل حتى ولو هام�سا  عنا�سر الذاكرة العائلية التي 

اأغلب  اأّن  اأزعم  العك�ص  على  بل  البولندية،  التجارب  من  �سغيرا 

بعالم حرٍّ بهيج كالذي كان على خريطة  �سّكان بالدي كان يحلم 

طفولتي، عالٍم بال اأ�سوار اأو اأ�سالك �سائكة اأي بلغة الع�سر بعالم 

بال حدود.

ــ ال�سيا�سية ت�سرق مّنا  فما الذي يجري؟ نُخبتنا الجتماعية 

تن�سيط  يتم  (Matrix) حيث  اأحالمنا وكاأننا في ماتريك�ص مرعب 

َوْهٍم �سيا�سي، اأْي �سعٍب على اأّنه جماعة اإثنّية ت�ستند اإليها الدولة. 

اأي اأننا اأمام مقولة �سيا�سية وروؤية للثقافة مترابطة و نموذج تربوي 

مالئم.

اإحياء  وغربها،  اأوروبــا  و�سط  وفي  بولندا  الآن في  يجري  ما 

الحيوية  للقوى  انبثاق  اأنها  على  للدولة  الرومانطيقي  للت�سور 

لالأمة. في الوهم التوحيدي ــ القومي ذي الطموحات الثورية حقا، 

تتعر�ص لغة المناق�سات في الحياة العامة لعوامل الحت والتعرية. 

اأداة  لي�سبح  المبا�سر  العنف  يرقى  بحيث  مواجهة  لغة  فت�سبح 

حا�سمة في حل الخالفات. قد تمنح �سيا�سٌة كهذه اإح�سا�سا وهميا 

ت�سمن  كما  المع�سالت،  تمّزقه  الــذي  الأوربــي  لالتحاد  بالأمن 

نجاحات انتخابية �سهلة.

اأثبتت  فقد  بالمخاطر،  محفوفة  لعبة  الحظ  ل�سوء  ولكنها 

الطبيعة  اأّن  الع�سرين  القرن  في  ال�سمولية  الأنظمة  تجارب 

مع  الت�سامح  فر�سة  ي�ستغلّون  والنا�ص  بال�سوء.  اأّمــارة  الب�سرية 

النظر  بغ�ص  ذلك،  الدولة عن  اأجهزة  وتغا�سي  العنف  ا�ستخدام 

فيه.  يعي�سون  الذي  العالم  خريطة  على  والموقع  المعتقد  عن 

متوح�سين  ب�سعة  ال�سجناء  بتعذيب  يقم  لم  الغ�ستابو  اأقبية  ففي 

مجل�ص  في  والختزال  الطباعة  عامالت  ذلك  فعلت  بل  فقط، 

ر�سلن م�سادفة لت�سجيل محا�سر التحقيق، 
ُ
المدينة، من اللواتي اأ

فقد كّن ينه�سن ويركلن بجراأة ال�سحية المعذبة التي تتلوى من 

الألم.

اأقولها ب�سراحة: اإني اأخجل مما تقوم به النخبة في بالدي من 

تخريب. فبدل من البحث عن موقع جيد لبولندا في دنيا العولمة 

هذه، والترويج لفكرة المواطن العالمي بلغِة اأمي، يقوم الكثير من 

ال�سيا�سيين بتعميق م�ساعر القلق والريبة. وهم يريدون اأن ي�سيفوا 

اإلى اأ�سطورة ال�سعب العرقي اأ�سطورة النعزالية اأي �سرورة اإغالق 

الحدود نظرا للخطر المحدق باأبنائنا من قبل الغرباء.

وال�سخرية  التهكم  روح  ت�سود  كيف  نرى  اأن  حقا  المروع  من 

على  �سيا�سيين  ولــدى  الآن،  الم�سيطر  التيار  اإعــالم  و�سائل  في 

اأعلى الم�ستويات. ونرى ذلك بو�سوح تام في المناق�سات الدائرة 

اأن اأحدا �سي�سغل باله في هذا  اأتظن  في بولندا حول الالجئين. 

اأكثر ال�سحفيين تاأثيرا في اإحدى  المو�سوع؟ يقول لي واحد من 

ال�سحف البولندية. ويتابع: كلنا نعلم اأّن اإغالق الحدود البولندية 

ب�سعة  الهزيل،  العدد  هذا  اأّن  كما  ممكن.  غير  اأمر  اليونانية  اأو 

بروك�سل  في  بقبولهم  وار�سو  وعــدت  الــذي  الالجئين  من  اآلف، 

خلقنا  نحن  لوجودهم.  اأحد  ينتبه  ولن  بحر  في  كقطرة  �سيذوب 

منهم مو�سوعا والآن لدينا مادة لنكتب عنها.

في  الحاقدة  التعليقات  على  �ساخطا  ال�سحفي  نف�ص  وتجُد 

للت�سامح  الداعية  الم�سيحية  بقيم  اللتزام  اإلى  ويدعو  الإنترنت، 

ومحبة الآخر. في الوقت نف�سه نجد جريدته تقتات على ت�سابق 

البولنديين في الخوف حيث ي�سعرون بالهلع، لأنهم قد يُ�سطّرون 

اأن يفعلوا �سيئا ما، فيتبرعوا ب�سيء مما يملكون، على اأ�سا�ص باأّن 

هذا ي�سّب في م�سلحتهم. وت�ساهم في ذلك و�سائل الإعالم والتي 

اأّن  هنا  نذّكر  اأن  ال�سروري  من  لي�ص  ال�سحفي.  هذا  فيها  يعمل 

بولندا كغيرها من البلدان الأوروبية ت�ستطيع ا�ستيعاب الالجئين، 

بل الكثير من المهاجرين لأنها تحتاج اإلى من ي�سكن ويعي�ص ويعمل 

هنا وي�سبح جزء مّنا.

ولكن من الموؤ�سف اأّنه كلما طال اإذكاء المخاوف التي حركناها، 

�سيء  ُمقرف...  �سيء  العقالنية،  للحجج  مقاومتها  ازدادت  كلما 

ُمرعب 
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بولندا وم�صاألة الالجئين 

اأّيار/ مايو 20١5 فاز بانتخابات الرئا�سة في بولندا باأغلبية  في 

�سئيلة مر�ّسح حزٍب قومي ــ محافظ. بعد عدة اأ�سهر فاز الحزب 

ا �سمح له بت�سكيل الحكومة  ـِمَّ نف�سه باأغلبية المقاعد البرلمانية م

في  الجديد  الخارجية  لــوزيــر  مــحــوري  ت�سريح  وجــاء  منفردا. 

القومي  التاريخي  الخطاب  اإطــار  في  ليندرج  الالجئين  م�ساألة 

الجديد الذي تدعو له ال�سلطة الجديدة. يقول فا�ست�سيكوف�سكي 

(Waszczykowski) في حديث لأحد القنوات الإخبارية للتلفزيون 

العمومي البولندي، وذلك قبل توّليه الوزارة بقليل: هل من الممكن 

بينما مئات  �سوريا  اأجل  نر�سل جي�سا يحارب من  اأننا  نت�سور  اأن 

الآلف من ال�سوريين ي�سربون القهوة في قلب برلين وهم يتفرجون 

كيف نقاتل من اأجل اأمنهم.

ويلفُت الوزيُر النتباه اإلى اأن ال�سبان ال�سوريين القادمين اإلى 

اأوروبا على العّوامات ل ي�ساألون „عن الماء اأو الطعا م اأو اللبا�ص 

تقاليد  اإلى  واأ�سار  النّقالة“  هواتفهم  ي�سحنوا  اأن  يمكنهم  اأين  بل 

الجيو�ص  ت�سكيل  ال�ستقالل، وخا�سة  اأجل  البولندية من  الن�سال 

في الـَمَهاِجر التي حاربت من اأجل حرية الوطن، واأوحى اأن هذا 

ي�سكل مثال يمكن اأن يكون قدوة.

يمكننا تلخي�ص ما قاله الوزير بما يلي: اإذا اندلعت الحرب في 

بلد رجل ما فعليه األ يهرب منه، بل يحارب، خا�ّسة اإذا كان رجال 

�سابا. وبالتاأكيد ل يمكنه اأن ي�سترخي في الـَمَهاجر. ثّم اأي لجيء 

فا�ست�سيكوف�سكي  (Smartphone)؟  ذكّيا  هاتفا  يملك  من  هذا 

(Waszczykowski) يلّمح اأّن هوؤلء لي�سوا لجئين، لأنهم يخدعوننا 

عندما يطلبون اللجوء ويُزوِّرون الحقيقة ب�ساأن اأو�ساعهم المالية. 

اأ�سْف اإلى ذلك اأنهم ل يحبون اأوطانهم. وهكذا ي�سمم لهم تاريخا 

لي�ص حتى تاريخه، بل ت�سورا لهذا التاريخ موؤدلج يخ�سع لتالعب 

مجموعة  اإلــى  النتماء  في  �سمولية  روؤيــة  اإنها  ع�سكري.  قومي 

الن�سال  في  ناجعة  كــاأداة  العنف  ت�سّجع  ينادي)  (الوطن  قومية 

اإ�سافة  البالد  وحرروا  العدو  لَهزموا  حاربوا  اأنهم  (لو  ال�سيا�سي 

اإلى �سوفينية الجن�ص دور الرجل المحارب) ومن عنا�سرها اأي�سا 

تلك الرومانطيقية في اأّن التاريخ هو عالم الأبطال الذين يغيرون 

م�سارات الأحداث بف�سل اأعمالهم وت�سحياتهم.

نجد الكثير من النفاق هنا، خا�سة على ل�سان وزير بولندي. 

لأن تجارب البولنديين في القرن الع�سرين ومرحلة تق�سيم بولندا 

في القرن التا�سع ع�سر، والتي يعرفها الوزير تماما، هي مثال على 

عك�ص ذلك تماما. فكلُّ النتفا�سات الم�سلّحة البولندية التي قامت 

اإلى  تو�سل  لم  اأو خارجها  بولندا  �سواء في  الآخرين،  بمعزل عن 

ال�ستقالل، اأو اإنهاء الحتالل اأو اأي انت�سار محقق. وعلى عك�ص 

اللغِو المنّمق الكاذب للوزير عن التاريخ فاإن لبولندا تقاليد عريقة 

عظيم  تاريخ  اإنه  المدنّي.  �سوت  فيها  يعلو  والتي  واأدبية  ثقافية 

وعظمته تُقا�ص بمقدار ما يظهر وي�سد الخناق على الفرد ويجّره 

من الرتابة اليومّية. تاريخ ل وجود فيه لمقاومة العدو في المقام 

الأول بل محاولة العي�ص ب�سكل عادي، رغم كل �سيء.

نرى  اأن  اأظــن،  كما  ي�سمحان،  اثنين  اأدبيين  مثالين  �ساأعطي 

الحاكمة  ال�سلطة  لها  تــرّوج  التي  تلك  عن  تختلف  اأخــرى  بولندا 

الآن. اإنها بولندا منفتحة وهي اأقرب لتاريخ اأ�سرتي. وعلى الهام�ص 

البرامج  خالل  من  تلميذ  كل  بها  يحتّك  التي  بولندا  اإنها  تماما 

اأفكار  مع  تتباين  التي  بولندا  هي  لربما  المدار�ص.  في  المقررة 

الوزير.  

 

ماتريك�س التاريخ الكبير ولربما �صاقاُه 

في �سنة ١٩3٩ قبيل اندلع الحرب العالمية الثانية، قام فيتولد 

غومبروفيت�ص (Witold Gombrowicz) وهو واحد من اأهم الأدباء 

اأمريكا  اإلى  الع�سرين، قام برحلة ك�سحفيٍّ  القرن  البولنديين في 

الجنوبية. وفي تلك ال�سنة هاجم هتلر بولندا فقرر غومبروفيت�ص 

األ يعود، وبقي في الأرجنتين. �سار لجئا في حالة مزرية، بدون 

م�سيرته  يبني  اأن  عليه  وكــان  ال�سبانية،  باللغة  معرفة  ول  مال 

الأدبية من ال�سفر.

البولندّية  عن  اأعماله  في  غومبروغيت�ص  يتحدث  ما  كثيرا 

بعنوان  �سيتها  ذاع  ــة  ــ رواي اأول  وكــانــت  ــخ.  ــاري ــت وال والــوطــنــيــة 

»فيرديدوركا« (Ferdydurke)، وقد تُرجمت لالإنكليزية والألمانية 

اأّن الم�سائل  كما �سدرت موؤخرا باللغة العربية. وعلى الرغم من 

القومية ل تلعب دورا في هذه الرواية كما هي الحال في رواية 

»عبر الأطل�سي« اأو »اإباحية« اإل اأني �ساأتحدث عنها. خا�ّسة واأن 

�سنة  في  ذلك  قبل  ال�سلطة  في  كانت  عندما  الحالية  الحكومة 

2007 قامت ب�سحب هذا الرواية من برامج المطالعة الإجبارية 

عيدت اإل اأنَّ كلمات وزير التربية اآنذاك 
ُ
في المدار�ص. ورغم اأنها اأ

التي تعّبر عن ازدرائه لغومبروفيت�ص قريبة جدا من منطق الوزير 

�سنة  „في  ــه:  اإّن غومبروفيت�ص  عن  قــال  حين  فا�ست�سيكوف�سكي 

١٩3٩ تهّرب من الخدمة الع�سكرية وفّر اإلى الأرجنتين للبحث عن 

المغامرات“.

الثالثين  يزيد عن  اأديب  الرواي  يتحدث غومبروفيت�ص؟  عّما 

من العمر قليال ا�سمه يوجو (Juzio). في يوم من الأيام ي�ستيقظ 

الطراز  من  عجوز  معلُِّمه  مراهقا.  عاد  قد  نف�سه  ليجد  �سباحا 

القديم غير واثق من نف�سه، متعجرف ومعقد كما �سنرى. يفر�ص 

المعلم على البطل اأْن يلعب دور التلميذ. ورغم اأّن يوجو يعي باأنه 

الجتماعية:  ال�سغوط  يقاوم  اأن  ي�ستطيع  ل  اأنه  اإل  را�سد،  رجل 

فعندما يرى محيُطه فيه تلميذا، فهو ل يكتفي بالت�سّرف كتلميذ، 

بل يرى نف�سه تلميذا حقا.

غومبروفيت�ص  يكتب  الرواية  هذه  من  المحوري  الف�سل  في 

عن “وطنّية ال�سيقان“. يقود المعلُم يوجو اإلى نُزٍل حيث �سي�سكن، 

وهناك ت�ستقبلهما ابنة �ساحب النزل لغياب والديها: وتبداأ لعبة 

من  ليترّوى  النظر  ي�سترق  العجوز  المعلم  الأبطال:  بين  �سامتة 

مفاتن �ساقّي البنت ملّحا على يوجو (وربما يت�سّنع اأّنه يلح عليه) 

اأن يقوم بذلك. لكّن يوجو ي�سعر باأنه لو خ�سع لإلحاح المعلم (اأو 

لمفاتن �ساقي البنت) فاإنه لن ي�ستطيع اأن يفلت من دور المراهق. 
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وتبلغ جهود المعلم م�ستوى هزلّيا عاليا. غزل ال�سباب (اأو ال�سيوخ؟) 

يخلق �سيئا من روابط وطنية هي “وطنية ال�سيقان“. وهكذا وعلى 

عك�ص كل محاولت المعلم فقد اتَّ�سح اأّن ما جذب يوجو والمعلم 

نف�سه لم يكونوا اأبطال التاريخ العظيم بل “الالن�سوج“ الذي تغنَّجته 

ورمزت اإليه هذه البنت. اإّن “وطنّية ال�سيقان“ لي�ست تاريخية وهي 

عابرة لل�سعوب فكلّنا ب�سر ولنا جميعا �سيقان.

ولي�ص  الكبار  اأن  ويتذّكر  ُقدما  »فيرديدوركى«  موؤلف  وي�سير 

ال�سغار فقط يُغرقون القطط ويعّذبون الطيور. لماذا؟ كي يمّوهوا 

حادية 
ُ
لن�سوجهم وتعددية اأبعاد العالم التي ل تريد اأن تخ�سع لالأ

غومبروفيت�ص  ويتوجه  المزعوم.  الن�سوج  توؤدلج  التي  وللتوّجهات 

ردُّ  ما  توركيمادا؟  و  تروت�سكي  َكــدَّ  لهذا  „األي�ص  بالغي:  ب�سوؤال 

وزيرنا على ذلك؟“

�صّبان ورجال 

القرن  في  المهمين  والكّتاب  ال�سعراء  من  بياو�سيف�سكي  ميرون 

كتابه  و�سار  بولندا.  في  الثانية  الحرب  طــوال  بقي  الع�سرين. 

المدار�ص  في  اإجباريا  مقررا  وار�ــســو«  انتفا�سة  من  »ذكــريــات 

البولندية.

اآب  الأول من  وار�سو في  انتفا�سة  اندلعت  التذكير:  باب  من 

١٩44 وا�ستمرت لأكثر من �سهرين، وكانت محاولة لتحرير العا�سمة 

اأنها  البولندية  المقاومة  الهتلري. وقد ظّنت حركة  من الحتالل 

ت�ستطيع هزيمة العدو المتراجع. اأثناءها كان الجي�ص الأحمر على 

اأبواب العا�سمة. وقد انتهت النتفا�سة بهزيمة ع�سكرية و�سيا�سية 

ودفعت ثمنا باهظا، فقد �سقط قرابة ربع مليون من النا�ص وُدّمرت 

�ِسر الآلف ومن بينهم بياو�سيف�سكي. هل 
ُ
اأجزاء كبيرة من وار�سو واأ

كان هذا الكاتب المتوّفى والذي كان اأثناء النتفا�سة يبلغ 22 �سنة 

يت�سور اأن اأجزاء من »الذكريات« �ستنطبق تماما على المداولت 

البولندية الجارية الآن حول الالجئين.

منذ الأيام الأولى لالنتفا�سة بداأ الألمان يعزلون اأحياء المدينة 

المدنيين، من  بها مما �سّعب ظروف حياة  لينفردوا  بع�سها  عن 

نق�ص في الماء والغذاء وانعدام لمواد ت�سميد الجرحى. ولم يكن 

ر بالأمل تحت ق�سف مكّثف من الأر�ص والجو،  اللجوء لالأقبية يب�سِّ

المباني  من  مبنى  يحتلون  حين  كانوا  الألمان  اأن  اإلى  بالإ�سافة 

يقومون بقتل �ساكنيه فورا.

بالهرب  بنف�سه  ينجو  اأن  البع�ص  حــاول  كهذه  ظــروف  فــي 

المدينة.  من  اآمنة  مناطق  نحو  ال�سحي  ال�سرف  مجاري  عبر 

القريبة  للمجاري  الموؤدية  الفتحة  „كانت  يتذكر:  بياو�سيف�سكي 

وبخا�سة  بالنا�ص،  بنا،  ُمحاطة   (...) قبلنا  من  تماما  مراَقَبة 

بالرجال، فنحن كّنا اأ�سّد خوفا من الجميع، وخا�ّسة اأننا كّنا �ُسبانا، 

نُطلق  اأْن  بّد  ل  فكان   (...) اأول  ال�سباب  “يطّخون“  كانوا  لأّنهم 

الن�ساء لوحدهن، ولكنهن دائما  باأي �سكل! �ستبقى  للريح  �ساقينا 

في و�سع اأ�سهل“.

فو�سى  باأنها  الحربية  المدنيين  حياة  بياو�سيف�سكي  ي�سف 

من  واأقرباوؤهم  هم  ليتمكنوا،  َخِطرة  ومحاولت  اليومي  الرعب 

الذي  الهواء  على  الح�سول  الأ�سا�سية:  الحياتية  الحاجات  �سّد 

كان مفقودا بين البيوت في تلك الأيام والليالي المحرقة ب�سبب 

القنابل. الح�سول على الماء والطعام فمن اأين لهم ذلك وهم في 

ولو  اآمن  الح�سول على مخباأ  العالم. كذلك  مدينة مقطوعة عن 

لعدة ليال. ومع ذلك فقد �سّطرت انتفا�سة وار�سو �سفحات من 

كنموذج  بها  الوزير  جماعة  ت�ست�سهد  ما  غالبا  العظيم.  التاريخ 

للوطنية.

اأ�سبح  اأنه  يدرك  كان  بالنتفا�سة  بياو�سيف�سكي  �سارك  حين 

جزء من هذا التاريخ العظيم، ولكن هل اأ�سعفه هذا ب�سيء؟ „ لم 

كما نحن  ملوُكنا،  يَْحمنا  لم   (...) رائعا.  �سيئا  الإدراك  يكن هذا 

�سيء“  اأّي   .. �سيء  اأّي  نحِم  لم  لنا،  تركوه  وما  ملوكنا،  نحِم  لم 

هكذا يعلن معلّقا على ماأ�ساة هذه المدينة. تُرى هل ن�سي الوزير 

فا�ست�سيكوف�سكي ذلك؟

كي ل ي�صتغبينا اأحد 

اأْن  حين جل�ست لكتابة هذا المقال �سعرت بالنفور، فقد �سادف 

ُعدُت من رحلة ا�ستغرقت عدة اأ�سابيع اإلى تايالند. ورغم اأّن اآ�سيا 

الأول  اليوم  منذ  �سعرت  فقد  م�ساكلها  لها  ال�سرقية  ــ  الجنوبية 

والمتو�سطي  الأوروبــي  العالم  ورائي  تركت  بارتياح.  اأتنّف�ص  اأنني 

وغير  البولنديين  ال�سيا�سيين  وجــوه  تقاطيع  ن�سيُت  الخانقين. 

البولنديين الحادة، التي تدعو اإلى كفاح وهمي للدفاع عن حدود 

وهوية ُمـْختَلَقة.

في طريق عودتي من بانكوك اإلى وار�سو �ساهدُت فيلما يروي 

ق�سة مالكم يتعلّم كيف يرفع كتفه الي�سرى ويثني يده في الكوع 

ليحمي راأ�سه وفي ذات الوقت يكون م�ستعّدا لتوجيه �سربة �سائبة 

ج�سمي  كان  المقال  هذا  لأكتب  جل�ست  حين  اليمنى.  بقب�سته 

يت�سّرف كذاك المالكم. كتفان م�سدودتان وو�سعية جاهزة لهجوم 

معاك�ص، كاأني رجعُت اإلى محيط عدائي يحاول اأن يجعل مني ابنا 

باّرا لل�سعب ووريثا للتاريخ العظيم م�ستعدا للكفاح.

قبل اأن اأبداأ كان علي اأن اأزيل التوتر من داخلي. كنُت اأ�ستطيع 

اأن اأورد اإح�سائيات باأّن اأكثر من 40% من البولنديين يدعم اإيواء 

كنُت  الأخــيــرة.  ال�سنة  في  تناق�ص  عددهم  اأن  علما  الالجئين 

اأ�ستطيع اأن اأكتب عن الكني�سة الكاثوليكية في بولندا والتي اأبدت 

في منا�سبات عّدة اأنها من دعاة تقديم الم�ساعدة لالجئين. لكني 

ي�سّجع  �سيا�سّي  اأّي حزب  حاليا  يوجد  ل  باأّنه  اأكتب  اأن  اأ�ستطيع 

على انفتاح بولندا على الالجئين، واأنه بالإمكان الت�سهير علنا بهم 

باأقذع الطرق دون اأن يُثير ذلك اأحدا. 

بولندا  تق�سيم  مرحلة  ثمار  من  هــذا  بــاأن  اأكتب  اأن  يمكنني 

وموجات الهجرة البولندية التي رافقت ذلك اأو هزائم انتفا�ساتنا 

وغلطة ال�سيوعية اأو حتى مرحلة ما بعد ١٩8٩. كما يمكنني القول 
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عك�ص ذلك اأي اأّن ذلك لي�ص ناجما عنها اأبدا. وهنا بيت الق�سيد 

اللّغِو و�سفِّ الكالم.  اأن ذلك يزيد من  فقد �سعرُت طوال الوقت 

م�سدودا  كّفي  بقي  كذلك:  الحال  يكون  اأن  يمكن  ل  هكذا،  لي�ص 

وا�ستحالت الكتابة.

فجاأة! جاء الفرج، حين تذّكرت اأغنية „عندما كنُت فتى �سغيرا“ 

وُكتَُب بياو�سيف�سكي غومبروفيت�ص، �سعرت كيف تتراخى ع�سالتي 

تُطمئن  التي  التايالنديين  الأ�سدقاء  ابت�سامة  لل�سفتين  وتعود 

(عاد  اأمــي  اأي  قلبها  يمليه  ما  ت�سمع  التي  تلك  وظهرت  العالم. 

العالمي لمدينته الأم لعدة لحظات). فلتحيا الطوباوية  المواطن 

الرزينة التي تطفق حيوية. الم�ساألة ب�سيطة ــ فكرُت ــ هناك من 

يعبث في الماتريك�سات اأو كما يقول غومبروفيت�ص اأن هناك من 

البولندية ول  للعائالت  تاريخية  تعد تجربة  ي�سبُّنا في قوالب ل 

تتجاوب مع بُنيتنا الثقافية وبدل من »وطنية ال�سيقان« يحاولون اأن 

يقدموا مفهوما وهميا لالأمة على اأنها �سعب محبو�ص في حدود.

درك مخاطر اأن ينجح الوزير فا�سيت�سيكوف�سكي 
ُ
ل�ست �ساذجا واأ

واأمثاله في العبث واللغو. لكن لن يكون لك هذا!!

الحادة  �سحناتهم  متحديا  اأبت�سم  ــا  واأن الكلمات  هــذه  كتبُت 

علن: لن ي�سّو�ص اأحٌد عقولنا. هذا لن يكون اأبدا.
ُ
ولغوهم، لكني اأ

 �صتاني�صواف �صترا�صبورغر   اإعالمي وكاتب يكتب باللغة البولندية. في 

�سنة 20١5 ن�سر كتابه »هو�ص لبنان« في وار�سو وفي عام 20١6 نُ�سر 

باللغة  ف�سدرت  الحكايات«  »بائع  روايته  اأما  زوريــخ،  في  بالألمانية 

العربية في بيروت �سنة 20١4. يدير م�ساريع في المجال الفني ومجال 

الذاكرة التاريخية في نقاط الّتما�ّص بين بولندا واألمانيا ولبنان.

ترجمة: جورج يعقوب
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I اإن ا�صتعداد الألمان ل�صتقبال اأعداد كبيرة من الالجئين 

له عالقة بتاريخهم اأي�صا. فكثير من الألمان كانوا ُهجروا 

من ديارهم عقب نهاية الحرب العالمية. بيد اأنهم ظلوا لمدة 

طويلة ينفرون من مواجهة هذا الجزء من ما�صيهم. في هذه 

المقالة تروي باربارا ليمان التاريخ الماأ�صاوي لعائلتها.

 

    

كلنا الجئون

كيف تعامل الألمان مع تهجيرهم؟

BARBARA LEHMANN  باربارا ليمان

لجئين  عن  �سور  اأفكاري  على  وت�سيطر  ترافقني  طفولتي،  منذ 

من  الجديدة  الجموع  اأعــادت  وقد  كال�سالل.  مدننا  على  تدفقوا 

ذلك  ذاكرتي  اإلى  حاليا،  األمانيا  على  يتدفقون  الذين  الالجئين، 

الكابو�ص الذي اأفزعني دائماً. فكما هي الحال بالن�سبة للكثيرين 

اأ�سعر  اإنــي  اأي�سا.  الخوف  الجموع  هذه  لي  ت�سبب  الألمان،  من 

بخطر يتهددني، اإذ اأخ�سى اأن ي�ستحوذوا على ما تبقى لدي واأن 

يفلحوا في تهجيري في نهاية المطاف.

المخاوف؟  عليها هذه  ترعرعت  التي  الأر�سية  ما هي  ولكن 

ــرار الــكــثــيــر من  ــسـ ــاذا اأفــ�ــســت اأ�ـ ــم ل

عن  النا�سئة  النــفــعــالــيــة  الــمــنــاحــي 

على  كاهلنا  تــرهــق  بــاتــت  تــحــديــات 

ــر  ــ ــدفــق الــالجــئــيــن؟ والأم خــلــفــيــة ت

الجدير بالمالحظة، هو اأن الأجانب، 

ما كان لهم ح�سور في المناطق الريفية من األمانيا التي اأنحدر، 

اأنا منها. فنحن اأنف�سنا كنا الغرباء هناك، اأعني اأهلي الذين جاوؤوا 

من ال�سرق وظلوا لجئين طيلة حياتهم.

 

�صذرات من حكايات  

اآنذاك، اأعني في ذلك الزمن المن�سرم. ل اأزال اأتذكر م�سنع اأبي، 

ال�سرقية  األمانيا  العائلة في  امتلكته  بنحو باهت، م�سنعاً  اأتذكر، 

تم تاأميمه في نهاية المطاف. كما اأتذكر اأن اأبي وجدي قد �سيدا 

واأن  الغربية،  األمانيا  في  المرة  هذه  ولكن  ثانية،  مرة  الم�سنع 

اأتذكر،  اأزال  الأيــام. ل  يوم من  الإفال�ص في  اأعلن  الم�سنع  هذا 

عالم عائلة برجوازية، لم يحفظ التاريخ لنا منها �سوى �سذرات ل 

غير، �سذرات نعثر عليها، فيما تبقى لدينا من �سور فوتوغرافية 

ومجموعة متوا�سعة من اأثاث اأ�ساب التلف معظمه.

من  مقتطفات  اأتـــذكـــر  لكني   

ق�س�ص مختلفة. اأتذكر كيف انهالت 

ــدن، ومــذابــح  ــس ــ� الــقــنــابــل عــلــى دري

اليهود، ويهوداً كانوا يمثلون ال�سركة، 

الــتــي اأنــقــذهــا جــدي مــن الإفــال�ــص 

على  داأب  الــتــي  الــجــهــود،  بف�سل 

اأن هذه  بيد  وهــدوء.  ب�سمت  بذلها 

نتفاً  ظلت  مهلهلة،  ظلت  الق�س�ص 

ل غير. ظلت هكذا، لي�ص فقط لأن 

الإف�ساح  على  ــادراً  ق كان  ما  الجد 

بنحو مترابط، عما كان يريد �سرده، 

بل اأي�ساً، لأن كلماته قلياًل ما كانت 

هو  فالمطلوب  بــالــتــاأيــيــد.  تحظى 

ا�سطناع عالم ينعم بال�سالم ويجمع، 

اأ�سرة  �سمل  �سويعات  لب�سعة  ولــو 

القهوة  لتحت�سي  الآحــاد  اأيــام  تلتقي 

�سوية. 

�سورة من �سرق اأوكرانيا.

Photo: 

Barbara Lehmann
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وهكذا، فقد جرت العادة على قطع دابر كل مو�سوع، يمكن اأن 

يوؤدي اإلى خ�سام وعداوات واأحزان. في هذا العالم، الذي عا�ص 

في رحابه �سناعيون �سادرت األمانيا ال�سرقية م�سانعهم، ولجئون 

حكومية،  م�ساعدات  طلب  من  واأنفتهم  اأنف�سهم  عــزة  منعتهم 

األمانيا  في  جديد  م�سروع  باإن�ساء  البدء  جبينهم،  بعرق  فحاولوا 

الغربية، اإن�ساء م�سروع يعلن الإفال�ص بعد مرور فترة ق�سيرة على 

اإن�سائه. اأجل في هذا العالم ما كان هناك مجاٌل، ل ل�سرد ق�سة 

مترابطة، ول وقٌت للتعبير عن الم�ساعر التي تراكمت على خلفية 

عمليات التاأميم والفرار وتهجير العائلة برمتها. فالكفاح من اأجل 

تكاتفوا،  لقد  النفعالية.  الحالت  كافة  اأنفا�ص  يكتم  كان  البقاء 

اأن  اأمــل  على  الجهود،  اأق�سى  ــ  الأحيان  من  كثير  في  ــ  وبذلوا 

يحققوا ما كانوا قد حققوه �سابقاً. فقد �سمرنا لها عن �سواعدنا، 

ووا�سلنا بذل اأق�سى جهد ممكن.

اأول لقاء ي�صم الأبوين 

١٩4٩. في هذا العام، التالي على انتهاء الحرب العالمية، كانت 

برلين مق�سمة اإلى مدينتين يعمهما الخراب. وتكفل عٌم غني بجمع 

�سمل الثنين، اللذين �سي�سبحان اأبي واأمي: جمع �سمل اأبي كارل 

الجن�ص، بعد  للتو، ك�سيرا عاجزا عن ممار�سة  الذي عاد  ليمان، 

اأ�سيرا في التحاد ال�سوفيتي؛ لكنه، وبرغم  اأربع �سنوات ق�ساها 

ة ونَ�ساط وطموحات كبيرة. وبعدما  هذا كله، كان قد توافر على ِهمَّ

التقى  كبيرة،  قبعة  راأ�سه  على  وو�سع  لديه،  بدلة  اأف�سل  ارتــدى 

الوحيدة  المالكة  كانت  والتي  عاما،   2١ العمر  من  البالغة  اأمي 

ل�سركة متو�سطة الحجم ا�سمها Tabarz، تعمل في ولية تورينغن 

ودخل  برلين.  في  الحالقين  اأحد  عند  اللقاء  وتم   .(Thüringen)

اأ�سابع  اأطراف  على  م�سيا  بعد،  فيما  اأبي  �سيكون  الذي  الرجل، 

قدميه، وقال، كما لو كان طفال �سغيرا: اأنا كارلي. وهكذا تمت 

خطوبة الثنين.

كان مطلوبا من كارل ليمان، الذي غدا يمتلك �سيارة فارهة بكل 

ملحقاتها واأخذ يدر�ص الهند�سة في كريفلد لكي ي�سطلع بقيادة 

متخ�س�سة  متاجر   ذلك مجموعة  على  يدير عالوة  اأن  الم�سنع 

ببيع الن�سيج، كان العم الغني، الذي ما كان له ابن يرثه، قد اأ�س�سها 

في المنطقة الحدودية بين األمانيا الغربية واألمانيا ال�سرقية.

وكانت خطة العم الغني، الذي �سهل لقاء الوريثين الوحيدين، 

اأعني اأبي واأمي، تفتر�ص اأن األمانيا �ست�ستعيد وحدة ترابها الوطني، 

واأن ن�سف األمانيا ال�سرقية �سيكون ملكا لنا. اإل اأن الحظ ال�سعيد 

لم يدم طويال. ففي عام ١٩53، راجعت وزارة المالية في برلين، 

ح�سابات الم�سنع، واأ�سرت على الزعم، بال وجه حق، باأن ال�سركة 

انتهكت القوانين القت�سادية في األمانيا، وراحت تهدد، باأن اللجنة 

القت�سادية، �ستفت�ص ال�سركة. وعلى خلفية هذه التهديدات، فرت 

حقيبٌة،  وب�سحبتها  الحديدة،  ال�سكة  م�ستخدمة  برلين،  من  اأمي 

ملوؤها منتجات ف�سية ووثائق مختلفة، كانت من جملة ما امتلكته 

العائلة.

وناجت اأمي نف�سها قائلة: „Wir schaffen das“ يمكننا تحقيق 

ذلك!“ نحن لن نُقهر.

لقد ت�سرف الجميع، كما لو اأن األمانيا، لم ت�سهد حربا مدمرة، 

وتظاهروا وكاأن بم�ستطاعهم، اإنقاذ الما�سي البرجوازي، ال�سابق 

على الحرب العالمية، من براثن الن�سيان، وا�ستن�ساخه في األمانيا 

الحرب  انتهاء  عقب  العالم،  عرفها  التي  األمانيا  في  الجديدة، 

العالمية.

وبال�ستراك مع اأبيه، اأ�س�ص كارل ليمان، في ال�سنوات التالية، 

م�سنعا بمدينة دور�ستن، الواقعة في ولية �سمال الراين و�ستفاليا، 

ا�ستولت  الذي  �سك�سونيا،  ولية  في  الحقائب  م�سنع  عن  كبديل 

اأعلنت  ال�سركة  اأن  بيد  مبا�سرة.  الحرب  انتهاء  بعد  الدولة  عليه 

اإفال�سها عام ١٩66.

عنف من خلف الواجهات البراقة 

ُرمــمــت مــن جــديــد، فــي �سياق  الــبــراقــة، التي  الــواجــهــات  خلف 

ظلت  الحرب،  بعد  األمانيا  �سهدتها  التي  القت�سادية،  المعجزة 

ال�سدمة النف�سية التي خلفتها الحرب تعمل عملها، وكذا المخاوف 

اأن  اإلى  هاهنا،  الإ�سارة  من  بد  ول  بالذنب.  وال�سعور  المختلفة، 

، لم ينخرطا بملء اإرادتهما، في �سفوف النازيين، بل تفاديا  َواِلَديَّ

ل�سرور النظام الم�ستبد.

اأباك  اإن  تقول  وتاأكيدات  تنهمر،  دموع  ع�سبية،  ا�سطرابات 

اأتذكر م�ساهد  اأزال  بع�سنا. ل  ننف�سل عن  اأن  واأن علينا  فا�سل، 

درامية، تجري اأمام ناظري واأنا ل اأزال طفلة، ل قدرة لها، على 

فهم كنه خلفيات هذا كله، واأ�سباب رغبة الوالدين بالنف�سال عن 

، قط، �سرح �سيء من هذه الأمور.  بع�سهما. كما لم يحاول َواِلَديَّ

نَّى لهم �سرح هذا، اإذا كانوا هم اأنف�سهم تنق�سهم الكلمات. اإن 
َ
واأ

القوى القاهرة، التي ت�سلطت عليهم، من محيط خارجي، انعك�ص 

اأبي  وكان  الأم بحقي.  مار�سته  الذي  العنف،  بهيئة  مفعولها عليَّ 

يتخذ موقف المتفرج، غير المكثر بما يحدث من حوله. فعدوانيته 

كانت تنف�ص عن خاطرها، من خالل فورات غ�سب متكررة. كان 

الأب يبراأ نف�سه من جريرة ما يحدث اأمام ناظريه، بحجج تزعم اأن: 

الذنب هو، دائما، ذنب الآخرين: هو ذنب الأبوين، ذنب الأ�سقاء، 

اأن  على  والم�سارف.  الزبائن  وذنــب  الم�سنع،  في  الم�ساركين 

بَوين �سلطا الغ�سب وخيبة الآمال على بع�سهما البع�ص اأي�سا، 
َ
الأ

بال اعتبار اإلى اأنهما يدمران نف�سهما بهذا ال�سنيع. وفي م�ساء يوم 

اإلى فرا�ص الزوجية، وفي �سبيحة  اأمي معها  اأخذتني  من الأيام، 

ما  على  �ساكنا.  تحرك  ل  بجواري  م�ستلقية  راأيتها  التالي،  اليوم 

يبدو، كان �سراخي قد دق ناقو�ص الخطر عند الجيران. ول اأزال 

الإ�سعاف،  و�سيارة  الأخرى،  الت�سميد  واأدوات  مادات  ال�سِ اأتذكر 

والممر�سين، الذين اأخرجوا والدتي من الدار محمولة على �سرير 

نقال؛ عقب محاولة انتحار في مراآب ال�سيارة، كنا، نحن الثالثة، 

فوات  قبل  حٌد  لها  يُ�سع  لم  لو  �سحيتها،  نذهب  اأن  و�سك  على 

الأوان. ولم يتطرق اأحد اإلى هذا المو�سوع قط.
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يمكننا تحقيق ذلك! لقد انطوى هذا العتقاد على غرور اأكيد، 

واإفراط في تقدير القوى والإمكانيات الذاتية.

التغلب على الما�صي �صكليا فقط  

ولو كانت قد درات، فعال، وبعيدا عن الجهود الر�سمية، المبذولة 

للتغلب على الما�سي، نقا�سات عاطفية و�سجالت مو�سوعية، مع 

تاريخنا، لكانت األمانيا بلدا اآخر. لكانت اأكثر األمانيا دفئا، واأ�سد 

تم�سكا بتالبيب العقالنية.

على �سعيد اآخر، يحتم علينا الواجب، اأن نفند كافة المزاعم 

مثالية،  ب�سورة  الما�سي،  فظائع  على  تغلبنا  قد  باأننا  القائلة، 

وخلفناها وراءنا بال رجعة، فالحقيقة ت�سهد على اأن: الذنب الذي 

اقترفه النازيون، ومعهم اآباوؤنا واأجدادنا، ل يزال يثقل كاهلنا. اإن 

التي تحدد  اأفعالنا، هي  لنا، ردود  التي تحدد  هذه الحقيقة هي 

نحن  اأننا،  البيان،  عن  وغني  الالجئين.  ا�ستقبال  اإزاء  مواقفنا 

الألمان، متطرفون فعال ــ متطرفون �سواء في ن�سرة الخير، اأو في 

اقتراف الذنوب.

وفي �سياق ال�سجال الدائر حول تدفق الالجئين على األمانيا، 

اأم�ست تواجهني ثانية، في اليوم الراهن، نف�ص ردود الفعل، وذات 

الحرب  انتهاء  بعد  اأي  التي تعرفت عليها في طفولتي،  الأنماط، 

وبذات  العزيمة  بنف�ص  ثانية،  تواجهني،  اأم�ست  الثانية.  العالمية 

الحراك. وبالمقولة الزاعمة: „يمكننا تحقيق ذلك!“ اأي�سا. وب�سعار 

على  قــادرون  اأننا  وبزعم  للعواقب!  اعتبار  غير  من  طريقك  �سق 

تذليل الم�ساعب. واأن الأمور تتطور نحو الأف�سل. اأكثر فاأكثر. واأن 

العالم باأجمعه مثال وقدوة ح�سنة. اإن هذه ال�سعارات المحفزة على 

ال�سمود واإظهار الَجلََد ترن في الأذن كما لو كانت قهرية الطابع. 

فهي تكرر ذات الأنماط، التي تعالت في حقبة اإعادة اإعمار األمانيا 

التحادية.

حراك م�صابه  

ت�سل  لن  ال�سعارات،  هذه  اأن  هو  الفزع،  لدي  يثير  الذي  والأمــر 

الب�سر في باقي ربوع  األمانيا. واأن بني  الب�سر في  اإلى �سمع بني 

الح�سنة.  القدوة  بنحو حتمي،  يروا فيها،  اأي�سا، قد ل  المعمور، 

لي�ص  راف�سة،  مواقف  تبلور  اإلى  تــوؤدي  فهي  العك�ص،  على  بل  ل 

اأي�سا.  الأخــرى  الأمم  لدي  بل  فح�سب،  الألمان  المواطنين  لدى 

ويزداد المو�سوع تقعيدا، حين ناأخذ بالعتبار، اأننا - نحن الألمان 

ــ ن�ستذكر، حينما نواجه الالجئين، ذلك الجزء من تاريخنا، الذي 

م�ساعرنا، عن  اأعماق  اأعماق  اأي في  الباطن،  عجزنا، في عقلنا 

النظر اإليه كجزء منا، واآثرنا، بالتالي رف�سه، وم�سينا قدما، في 

اتخاذ مواقف دفاعية �سده دائما واأبدا.

كان  األمانيا،  في  ال�سعب،  من  جمهورا  اأن  البيان،  عن  وغني 

قد التف حول القائد، حول هتلر، الذي نادى ب�سرورة المحافظة 

العالم. وعاهده على  الهيمنة على  اإلى  العرقي ودعا  النقاء  على 

ال�سير على هدى خطاه، حتى في ال�ساعات، التي بان فيها خطل 

اأكبر هجرات  عن  قريب،  عما  �ست�سفر،  التي  الأيديولوجيا،  هذه 

من  اأخــرى  و�سعوب  الألمان  تهجير  اأعني  التاريخ،  في  لل�سعوب 

باأيدينا،  اأنف�سنا  دمرنا  قد  باننا  القول،  للمرء  يحق  كما  ديارهم. 

واأننا كنا على و�سك اأن نقتل اأنف�سنا نحو ل رجعة منه. لقد م�سينا 

ول�سبب  ترى؟  يا  لم  ولكن،  المرة.  النهاية  الــدرب، حتى  في هذا 

وذلك  اأنف�سنا،  على  ال�سوؤال  هذا  طرح  رف�سنا  نف�سي،  عاطفي، 

لأننا ل ن�ستطيع ــ ونحن ننظر اإلى وجهنا المخيف ــ تحمل حقيقة 

الجواب.

م�صاعر ذنب عائلية انتقلت 

بالوراثة من جيل اإلى جيل

في تلك الحقبة من الزمن، في الزمن التالي على انتهاء الحرب: 

وفي الدار الملك ذات حو�ص ال�سباحة الخا�ص، نعم في هذه الدار، 

المخ�س�سة  الحكومية  الأموال  بم�ساعدة  واأمي  اأبي  �سيدها  التي 

لتعوي�ص المواطنين عن الأ�سرار، التي لحقت بهم جراء ا�ستيالء 

حكومة األمانيا ال�سرقية على ممتلكاتهم بنحو تع�سفي، ومن خالل 

قرو�ص ح�سال عليها من الم�سارف، اأطلت اأم جدتي اآديال اآدلوف، 

ذريتها،  على  لتلقي  الــدار،  دهليز  من  المعقوف،  الأنــف  �ساحبة 

اأ�س�ست �سركة اأمي، في  نظرة �سارمة، ل تخلو من كبرياء �سيدة 

مدينة Tabarz، بمنوال واحد فقط. وكانت اأم جدتي قد نوهت، 

اأعني  اأنها،  اأنه كان من الأف�سل لو  لحفيدتها، لأمي في �سباها، 

اأمي، لم تر نور الدنيا اأ�سال، وذلك لأنها ما كانت تُريد لل�سركة، 

اأن تتوزع ملكيتها، بين ورثة ُكثر، بل كانت تحبذ، اأن يرثها، واحُد 

ما  كثيرا  الذي  ال�سعار،  اأن  علما  �سنا.  الأكبر  الأخــوة  من  فقط، 

واأحاديثهن  عــواءٌ،  �سوتهن  اللواتي  البنات  باأن:  يفيد  كان  رددتــه، 

�َسِفيٌر، يجب اأن تُدق اأعناقهن، في الوقت المنا�سب.

بيد اأن الأخ ف�سل اأن يكون خفير غابات. وحينما �ساأل الأب 

من  ع�سر  الرابعة  في  �سبية،  تــزال  ل  وهــي  والــدتــي،  اآدالبيرت 

العمر، عما اإذا كان لديها ال�ستعداد لأن تخلفه في ملكية ال�سركة، 

�سخرت اأمي منه، ومن تجاهله اأنها ابنة مدللة من اأ�سل مرموق. 

وبعد فترة وجيزة من وفاة زوجته، انتقل اآدالبيرت اآدولف، اأي�سا، 

اإلى العالم الآخر.

�ساورها  فقد  حياتها.  طيلة  بــالــذل  ت�سعر  والــدتــي  وظلت 

الإح�سا�ص، باأنها ل تفي بالآمال، التي عقدها عليها ال�سالفون.

وهذا المو�سوع، اأي�سا، تم تجاهله بالكامل، فلم يتطرق اإليه اأي 

واحد من اأفراد العائلة.

وما هي حاجتنا لهذه المو�سوعات. فنحن ننجز وظائفنا على 

العوائل  من  عائلة  اإننا  �سائبة،  ت�سوبها  ل  عائلة  اإننا  وجه.  خير 

الألمانية، التي يحتذى بها.

متاري�س جديدة: اأوكرانيا  

قبل فترة وجيزة، كنت في زيارة اإلى الإقليم ال�سرقي من اأوكرانيا. 

وت�سمنت الرحلة، زيارة مدن الدمار ال�سامل، مدن الهجرة وعمليات 
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التهجير. وكنت قد تتبعت، بنحو معكو�ص، الطريق، الذي ي�سلكه 

الحانية،  ديارهم  كانت  التي  المدن،  تلك  اإلى  لأ�سل  المهاجرون 

من قبل اأن يخلفوها ورائهم مكرهين. وكافحت، واأنا اأجتاز، المرة 

تلو الأخرى، نقاط التفتي�ص المختلفة، وطوابير ال�سيارات والب�سر 

الأيام،  من  العديد  وق�سيت  تفتي�ص.  نقطة  كل  عند  المحت�سدين 

المنطقة  في  النف�ساليين،  منطقة  في  اأي  دونيت�سك،  مدينة  في 

على  اإرادتـــهـــا،  تفر�ص  ع�سكرية،  حكومة  ل�سيطرة  الخا�سعة 

المواطنين المرهوبين، بكل اأ�ساليب القهر. وكنت اأتردد بين جانبي 

الجبهة. مدفوعة بحب التعرف على اأ�سباب ممار�سة العنف، وعلى 

وعما  الوح�سية،  ال�سلوكيات  هذه  تُ�سفر عن  التي  الوهاد،  ماهية 

تخلفه في جنان المواطنين المدنيين من ندوب واآثار. كما �سعيت، 

لمعرفة معنى النزوح، وعما يترتب عليه، بالن�سبة لنا اأي�سا. اأعني 

بالن�سبة لنا، نحُن الألماَن، وذلك لأننا ن�ستقبل، حاليا، ويوما بعد 

اآخر، ح�سودا غفيرة من الالجئين. ياأتون اإلينا حطاما، ذاهلين، بال 

اأن ي�ستعيدوا ذكرياته. هل نحن م�ستعدون لتقديم  ما�ص ي�ستحق 

العون لهم ومد يد الم�ساعدة؟ اإن هذا هو ال�سوؤال، الذي فكرت به 

بال انقطاع. وهل نحن قادرون، فعال، على م�ساعدتهم؟

في دونيت�سك، في الإقليم الأوكراني، الذي عزله النف�ساليون 

م�ستقبال  ترى  عادت  ما  التي  �سويتالنا؛  التقيت  الأم،  وطنه  عن 

المدينة  في  يعمل  زوجها  وبات  لعائلتها.  ول  لنف�سها  ل  واعــدا، 

الأوكرانية كون�ستانينوفكا، حيث ا�ستاأجرت العائلة، �سقة �سغيرة، 

اأم�ست بالن�سبة لهم، مالذهم الأخيرة. وكيفما كانت الحال، فاإنها 

رجعت، لآخر مرة، اإلى دونيت�سك، لالطمئنان على �سالمة دارهم 

ولقطع التيار الكهربائي ولتعليق �سخ الماء اإلى الدار. ف�سويتالنا 

كانت تعلم جيدا، اأنها لن تعود اإلى دارها هذه اأبدا

و�سويتالنا: امراأة في منت�سف العمر، كانت دونيت�سك م�سقط 

اأم،  وهــي  حياتها.  طيلة  اهتمام  اأي  ال�سيا�سة  تعر  ولــم  راأ�سها، 

يكن  ولم  فقط.  ولعائلتها  المتوا�سع،  لمنزلها  حياتها،  خ�س�ست 

م�سكنها في و�سع متميز قط، فهو يتكون من طابق واحد، جرى 

بمبلغ  الزوجان  وا�ستراه  الع�سرين،  القرين  اأربعينات  في  بناوؤه 

منا�سب، واأدخال عليه الكثير من الترميمات، خالل الخم�سة ع�سر 

عاما المن�سرمة، ليغدو، �سيئا ف�سيئا، �سكنا يوفر �سيئا من اأ�سباب 

الراحة، ويلبي حاجات العائلة.

�سابق  في  �سادقة،  بنبرة  وتقول  �سويتالنا،  تبكي  ما  وكثيرا 

الآن،  اأما  ال�سفوف.  كنا، نحن �سكان دونيت�سك، موحدي  الزمن، 

فثمة جدار يف�سل بينها وبين جارتها؛ جدار يف�سل الذين فروا عن 

اأولئك الذي ف�سلوا البقاء في المدينة، فعا�سوا ق�سفها و�ساهدوا 

الكثير من ال�سحايا بين قتيل وجريح، وتعر�سوا اإلى �ستى �سروب 

الإرهاب.

في  اأمي  عانته  ما  الحال،  في  فهمت،  كثيرة،  مقدمات  وبال 

حقبة �سبابها، حين خلفت وراءها منزلها وم�سنعها وحملت حقيبة 

واحدة، كما لو كانت في طريقها لق�ساء رحلة ق�سيرة. وقتذاك. نعم 

ِحطت علما باأ�سباب الحزن والأ�سى وباأ�سباب ال�سمت. 
َ
وقتذاك، اأ

لقد فهمت، وقتذاك، ما تعنيه الهجرة. في هذه اللحظات، فهمت، 

اأي�سا، اأ�سباب عجز اأبي واأمي عن ن�سيان الما�سي وجراحه.

حالة الوطن الهانئة ذهبت مع الريح 

على خلفية الحقيقة الماثلة  

كان اأبي واأمي مجذوبين بحياتهم ال�سابقة، فهم رفعوا هذه الحياة 

�سرورة  ين�سوا  اأن  غير  من  عليها،  يُعلى  ل  �سامية  م�ساف  اإلــى 

ح�سرها في الرف، لتكون ن�سيا من�سيا. وكانت اإعادة توحيد �سطري 

األمانيا، فر�سة �سانحة، حفزتهم لأن يزوروا موطنهم ال�سابق. لقد 

هرولوا اإلى وطنهم القديم، باآمال وتوقعات عظيمة. اإل اأن ما راأوه 

خيب اآمالهم وتوقعاتهم، فالواقع الذي عرفوه، اختفى اختفاء جليد 

ا�سطناعي تعر�ص لأ�سعة �سم�ص دافئة.

وبعد �سراع بيروقراطي دام ثالث �سنوات، مع لجنة الو�ساية 

على م�سانع الدولة في األمانيا ال�سرقية، نجحت اأمي في ا�ستعادة 

وم�سنعها  تذكر،  قيمة  بال  يكون  اأن  يكاد  منهارا  القديم  م�سكنها 

المتوقف عن العمل. ومن خالل ال�ستطالع الأول للموقع، البالغة 

م�ساحته 20 األف متر مربع، تبين لها بجالء، اأنها ا�ستعادت اأر�سا 

خراب. فالتخل�ص من اأنقا�ص العنابر وت�سوية الم�ستحقات النقدية، 

بمفرده، كان �سيكلف ١٫2 مليون. وهكذا، وفي نهاية المطاف، لم 

يبق لدى اأمي، اأي خيار اآخر، غير ت�سفية الم�سنع، والتخل�ص منه 

كلية. كما ُهِدمت بناية المرجل وردهة الخراطيم والبرج ال�سغير. 

اأمي ر�سالة، تقول فيها بحزن  الوقائع، حررت  وعلى خلفية هذه 

كل  عني  غريبة  اأر�ــص  قطعة  �سوى  الم�سنع  من  يبق  لم  �سديد: 

الغربة. وكيفما كانت الحال، لقد مرت عملية بيع العنابر المتبقية، 

كاأر�ص ف�ساء تقع في المنطقة ال�سناعية، بمهل كبير وتردد �سديد، 

ل �سيما اأن حالة اأ�سحاب المهن اليدوية، في المدينة، كانت، من 

الناحية المالية، في و�سع يُرثى له.

على �سعيد اآخر، وبما اأن اأبي كان رجل اأعمال يعمل لح�سابه 

الحكومي ول حتى  التقاعد  ل�سندوق  لم يدفع  فاإن  لذا  الخا�ص، 

متوا�سع  تقاعدي  راتب  على  فاإنه ح�سل  هنا،  من  واحــدا.  �سنتا 

جدا. علما اأنه كان قد خ�سر فر�سة عمله في وقت مبكر، واأنفق 

المال، الذي ح�سل عليه من الدار، التي كان قد باعها منذ اأمد 

طويل. واأن الديون كانت تزداد تراكما. لقد اأفل�ص اأبي واأمي حقا.

اأمي بقطيعة ل رجعة منها.  اآخر مكالمة هاتفية مع  وانتهت 

فقد قالت لي، ب�سريح العبارة، اإننا، اأعني اأباك واأنا، عزمنا على 

اإن  وراثته.  ت�ستطيعين  �سيء  يبقى  اأن  اأجــل  من  وذلــك  النتحار، 

حياتي �ساعت �سدى.

كنت  كما  تماما  يتهددني،  لخطر  اأتعر�ص  باأني  �سعرت  لقد 

اأتعر�ص، في طفولتي لل�سرب، من هنا ل غرو اأن اقطع عالقتي 

بال رجعة.

البولي�ص،  عنا�سر  اأحد  هاتفيا،  بي  ات�سل  عام،  ن�سف  وبعد 

في مدينة كولونيا، ليخبرني اأن اأمي واأبي قد انتحروا �سوية، في 

حو�ص حمام، اأحد فنادق كولونيا.
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�صخ�صيات وجيهة دمرتها الحرب  

وجه  على  الماأزومة  الأقاليم  اإلــى  الكثيرة،  رحالتي  خــالل  ومــن 

التحاد  الــزمــن،  مــن  م�سى  فيما  تتبع  كانت  التي  الخ�سو�ص، 

الذي  الوحيد،  الإن�سان  ل�ست  اأني  اأفهم  �سرت  �سابقا،  ال�سوفيتي 

طوى جناحيه، على اآلم وم�ساعر بالذنب، لم اأ�ستطع التغلب عليها 

اإلى الآن.

اأوكرانيا  اإلــى  رحلتي  خالل  ويالتها  ع�ست  التي  الحرب،  اإن 

من  فروا  الذين  اأولئك،  بين  ال�سمت  من  جــدارا  تبني  ل  موؤخرا، 

ديارهم واأولئك الذين وا�سلوا الإقامة في مدنهم، فح�سب، بل هي 

تر�سم، اأي�سا، حدا فا�سال بين اأفراد الع�سكر من ناحية، والمدنيين 

من ناحية ثانية. وعلى ما اأرى، فاإن الإن�سان، الذي عاي�ص حربا، 

لن يتمكن، نف�سيا على اأدنى تقدير، من العودة اإلى الحياة المدنية 

لن  نعم  اأق�سى جهد،  بــذل  واإن  حتى  ذلــك،  من  يتمكن  لن  ــدا،  اأب

مثابرته  من  النظر  ب�سرف  المدنية  الحياة  اإلى  العودة  في  يفلح 

الت�سلح  وتطالبه  ال�سمود  تحر�سه على  التي  الكثيرة،  وال�سعارات 

بالإرادة القوية.

ي�سارك  قازبيك،  ا�سمه  �سي�ساني  اأعمال  والتقيت هاهنا رجل 

هذه  اأن  منه،  اأعــتــقــادا  الــرو�ــص،  �سد  حربهم  فــي  الأوكــرانــيــيــن 

الم�ساركة ربما ت�سفر م�ستقبال عن ت�سفية نظام رم�سان قديروف، 

ديكتاتور ال�سي�سان، المدعوم من بوتين. لقد راأيته ي�ستعيد اأمجاد 

�سبابه،  اأنه جاء، في  اأجداده، برغم  الذي خا�سه  القديم،  الكفاح 

اإلى اأوكرانيا، فرارا من الحروب ال�سي�سانية. وهكذا، وبعد م�سي 

اأوار  في  انخرط  ثانية.  الحرب  اأوار  في  انخرط  عاما،  ع�سرين 

يــزالن  ل  اللذين  اأي�سا،  واأخيه  اأبيه  �سد  يخو�سها  بــات  حــرب، 

يعي�سان في ال�سي�سان، وينا�سران، بالتالي، قديروف. لقد لم�ست اأن 

الحيرة تخيم، حقا وحقيقة، على هذه العائلة، الممزقة الأو�سال، 

الم�سطربة الولءات.

�سديدا،  ا�سطرابا  �سماته،  في  اأرى  عائلته،  عن  اأ�ساأله  وحين 

وغ�سبا عارما، وروحا عدوانية ل رحمة فيها. لقد ظل اأ�سير اأنماط 

ـ، ل قدرة له على التخل�ص منها ونف�ص  ـ جماعية ووطنيةـ  وت�سوراتـ 

ـ الذي  يده منها. اإن محدثي، اأعني رجل الأعمال ال�سي�ساني الناجحـ 

بات، الآن، منخرطا في نزاع ع�سكري �سد الرو�ص، و�سار ي�سعر، 

على خلفية انخراطه في هذه الحرب، بن�سوة كبيرة وب�سعادة غامرة، 

اإن رجل  نعم  ــ  يدعمها  واقعي  �سند  اأوهــام ل  اأرى،  ما  هي، على 

الأعمال هذا، �سار قاب قو�ص، من تقوي�ص كل ما �سيده حتى الآن. 

اإنه �سار ينتمي اإلى زمرة ال�سالين �سبل الحياة المدنية.

وراأيــت  الأكبر.  واأخــاه  هو  راأيته  ثانية،  راأيته  اأبــي،  راأيــت  لقد 

نزاعهما. ولحظت حرب الأ�سقاء بينهما.

وفي وقت مبكر، حين كان ل يزال فتى في التا�سع ع�سر من 

العمر، ومالزم ثان في �سالح الدبابات، �سدر الأمر له، بالتوجه 

اإ�سابات  اإلــى  هاهنا،  في  اأبــي  وتعر�ص  الرو�سية.  الجبهة  اإلــى 

المع�سكرات  في  اأ�سيرا  �سنوات،  اأربــع  ثم،  من  وق�سى،  عديدة. 

حطمت  قد  هذه  الأ�سر  �سنوات  اأن  البيان  عن  وغني  الرو�سية. 

�سبابه بالكامل. وحينما عاد اإلى وطنه، ما عادت دياره ال�سرقية، 

هي الديار، التي عرفها �سابقا. وحاول، من بعُد، جاهدا، التكيف، 

الغربي.  العالم  في  ال�سائد  الراأ�سمالي  النظام  مع  ال�سبل،  بكل 

نَّى له اأن يتكيف مع هذا النظام؟ فهو بات الآن رجال بال 
َ
ولكن، اأ

الراأ�سمالي.  النظام  مع  التكيف  على  ت�ساعده  �سيم،  بال  خ�سال. 

كما  اأخــرى  تلو  مرة  عجنوه  لقد  عديدة،  مــرات  مخه  ُغ�سل  لقد 

تلو  المرة  فكره،  ت�سكيل  اأعــادوا  لقد  عجينهم،  الخبازون  يعجن 

الأيديولوجيا  الأمر  بادئ  في  ــ  اأيديولوجياتهم  و�سقوه  الأخــرى، 

المحن  هذه  اإن  الراأ�سمالية؛  واأخيرا  ال�سيوعية  ثم  ومن  النازية، 

جعلت منه حطاما ل نفع فيه.

لقد �ُسلب، بكل معنى الكلمة، كافة مقوماته. وبات، على وقع 

هذه الممار�سات التع�سفية، غريبا عن ذاته، م�سلوب الذات، فاقدا 

القدرة على الإف�ساح عما يجول في خاطره، ونا�سيا ذكرياته. اأو 

النا�ص �سرقوها منه،  اأن  الحقيقية،  تعبيرا عن  اأكثر  لنقل، وبنحو 

الطرف  وم�ساألة  الأخالقية  المناحي  عن  فبمناأى  منها،  وجــردوه 

الذي يتحمل وزر ما حل به، الأمر البين، هو اأن رواياته عن الحرب، 

والهجرة والتهجير، ظلت بال �سدى في األمانيا الجديدة، في األمانيا 

المولودة بعد الحرب.

كما راأيت �سقيق اأبي الأكبر �سنا، والذي مال الحظ لجانبه، فلم 

يُ�ساق اإلى الحرب. اإل اأنه،، وب�سفته ع�سوا في الحزب ال�ستراكي 

في  رفاقه  به  وغدر  المتناحرة،  الجبهات  بين  َعِلَق  الديمقراطي، 

اأبعد  ال�سرقية بحقيقته. وهكذا  األمانيا  واأخبروا �سلطات  الغرب، 

اإلى �سيبيريا، معتقال في اأحد مع�سكرات العمل الإلزامي وال�سخرة. 

وعاد اإلى دياره في وقت متاأخر ن�سبيا. وخالفا لأبي واأمي، فقد 

حالفه الحظ فعال، فهو كان يقف في „الجانب ال�سحيح“. ومنحته 

�سنا  الأ�سغر  �سقيقه  واعتراف  بالنف�ص،  العتداد  الحقيقة،  هذه 

على اأدنى تقدير، باأنه �ساحب »عقيدة« �سيا�سية.

وات�سمت العالقة بين ال�سقيقين بالنفور. فبينهما �سادت برودة 

وعراقيل مختلفة. ونادرا ما كان الواحد منهما يتحدث اإلى الآخر. 

اأ�سف اإلى هذا، اأنهما كثيرا من كانا يتنازعان.

ومن جانب اآخر وجه �سقيق اأبي الأ�سغر، وهو محام، تحذيرا 

التي  اأمــي،  ممتلكات  ا�ستعادة  على  الموافقة  مخاطر  من  لأبــي 

ا�ستولت عليها الحكومة �سابقا. بيد اأن اأبي اعتقد اأن هذا التحذير 

يعك�ص ح�سد �سقيقه على عودة الحق اإلى ن�سابه.

وهكذا توقفت الت�سالت بينهما كلية.

اأنا كا�صاندرا ــ العرافة نذيرة ال�صوؤم والخراب  

اأوكرانيا، �ساورني،  خالل رحالتي في ربوع الأقاليم ال�سرقية من 

اأتنباأ  اأي�سا  من حين لآخر، ال�سعور باأني من طينة كا�ساندرا فاأنا 

اأنا�ص معينين،  الأيام، على  القادم من  بوقائع �ستن�سر ظالله، في 

على لجئين، يفرون اإلى األمانيا حاليا.

التقيت في دونيت�سك �سويتالنا،  وفي �سبيحة يوم من الأيام، 

التقيتها في مطبخ �سقتها. باكية تذرف دموعا �ساخنة. وتكد�ست 
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وانتزعت  ب�سماته.  الــزمــان  عليها  تــرك  عائلية،  �سور  اأمامها 

لنقلها.  للوزن، وت�سهيال  األبوم، تخفيفا  ال�سور من  �سويتالنا هذه 

ولحظت لأول مرة، اأن ثمة كتابات وتعليقات مختلفة، على ظهر 

هذه ال�سور. وهكذا، وفي هذا الحين، اأعني في هذه الحقبة من 

�سيرة  بتفا�سيل  جهلها  مقدار  كثب،  عن  اأدركــْت  التهجير،  حقب 

عائلتها. جهلها بحقيقة ما عانته والدتها وجدتها، جهلها با�سطهاد 

عائلتها وتهجيرها، وانتقالها من اأودي�سا اإلى دونيت�سك على خلفية 

وعد بم�ستقبل اأف�سل. هذا وغيره ح�سل وقتذاك. اأما الآن، فاإنها 

تركيبها،  واإعــادة  (الموزاييك)  الف�سيف�ساء  قطع  تن�سيق  تحاول، 

للوقوف على الأ�سباب، التي اأ�سفرت عما حدث، والتي ت�سببت في 

تكرار هذه المحن، مرة تلو اأخرى.

هي  هــذه  اإن  ال�سراع،  اأتــون  في  انخراطك  غلواء  من  خفف 

الن�سيحة، التي اأ�سرت بها على قازبيك، رجل الأعمال ال�سي�ساني، 

فهذه الحروب، هي حروب اأ�سالفك، ولي�ست حروبك اأنت.

الأبناء يوؤججون �صراعات الآباء  

قبل يوم واحد من انتحارهم، حرر اأبواي و�سية تفيد باأن �سخ�سا 

الو�سية،  الأوحد. حينما علمت بم�سمون هذه  غريبا هو وريثهم 

اأن  تاأكد لي، الآن،  الوهلة الأولى. فقد  بارتياح كبير، في  �سعرت 

�سبب انتحارهم، ل عالقة له، بما زعمته اأمي خالل اآخر مكالماتها 

الهاتفية معي.

هذا،  ومع  الحدث.  ذلك  على  �سنة  ع�سرة  ثماني  مرت  لقد 

فاإن ال�سلطان، الذي يمار�سه عليَّ اأبواي المتوفيين، ل يزال بنف�ص 

القوة، ل بل ربما بقوة اأ�سد من ال�سلطان، الذي مار�ساه علي في 

حياتهم.

فال يمر يوم واحد، من غير اأن اأفكر بهما، واأن اأ�ساأل نف�سي، 

عما دار بخلدهم في ال�ساعات الأخيرة من حياتهم؟

الأمــر،  نهاية  في  كانا،  اأنهما:  في  يكمن  ال�سبب  كان  وربما 

مطاردين، ينتابهما الفزع، وتالحقهما ب�سعة كلمات جنونية، تتكرر 

عوز  مــرددة:  يافوخهما  على  وت�سرب  انقطاع،  بال  �سمعهم  على 

عاد  ما  احتمال،  بات  الجتماعية  الرعاية  مكتب  مراجعة  مالي، 

مجال لردعه، و�سيخوخة ما عادت ت�سمح بال�سروع بعمل جديد. 

وعلى خلفية هذا كله، يتبين بجالء اأن القرار كان قد اُتخذ منذ 

اأ�سابيع كثيرة، واأن تاريخه قد بات معلوما، واأن العدد التنازلي كان 

قد بداأ فعال. المهم عدم التفكير بالأمر كثيرا. المهم هو تخطيط 

الأمور بعناية وو�سع الخطط لكل الحتمالت.

الواجب يفتر�ص، على  العمر �سدى، وبالتالي، فاإن  لقد �ساع 

اأدنى تقدير، توديع هذا العالم بنحو غاية في التنظيم.

ومن نافلة القول، الإ�سارة اإلى اأنه كان يتعين اإنجاز اأمور كثيرة: 

عقد  اإنهاء  طلب  العلني،  المزاد  عملية  يرعى  �سم�سار  ا�ستدعاء 

ا�ستئجار ال�سقة، اإعادة �سيارة الأودي Audi اإلى التاجر، الذي قام 

بتاأجيرها لهما. فل�سان حالهم كان يردد: اإننا نعتزم القيام برحلة 

مع  وان�سجاما  واجب.  اأمر  النظام  بمتطلبات  التقيد  واأن  طويلة، 

هذا المنظور، جرى تنظيف ال�سقة، كما لو كان المراد هو تمكين 

اأن ت�سجل، براقة  الأ�سياء، التي اعتز بها المرء طيلة حياته، من 

لماعة، اأخر انت�ساراتها على الأحياء.

اليوم الأخير  

الفرا�ص  في  الإفــطــار  يــوم:  كل  الــعــادة، في �سبيحة  وكما جــرت 

الأمــور  كل  المالب�ص.  وارتــداء  اليومية،  الجريدة  ت�سفح  �سوية، 

تحت �سيطرتنا. قالت الأم واألقت نظرة خاطفة في المراآة: ال�سعر 

الأ�سيب لي�ص م�سففا بالنحو المعتاد هذا اليوم، بيد اأن هذا لي�ص 

الأوامر،  تعطي  الدافعة، فهي  القوة  اإنها هي  الآن.  المهم  بالأمر 

والأب ينفذ طائعا، كما اعتاد خالل ِع�ْسَرة زوجية، دامت 44 �سنة. 

اأمي  �سجلت  عدل،  لكاتبة  حررتها  التي  التوديعية،  ر�سالتها  وفي 

اأخر تعليماتها: الرجاء دفن وعاء الرماد في مقبرة العائلة الكائنة 

يح�سر  لأن  الــالزم  اتخاذ  و�سرورة  الألمانية،  تورينغن  ولية  في 

الق�سي�ص فقط مرا�سيم الدفن.

وحررت، من ثم، ن�ص الو�سية. والمالحظ هو اأن عبارة النتحار 

لم ترد في اأي وثيقة حررتها. فبح�سب طلبها، ينبغي التعامل مع 

وفاتهم كحادثة م�سوؤومة ما كانت توؤخذ بالح�سبان. واأعرب اأبي عن 

موافقته على ما جاء في الو�سية، من خالل مالحظة دونها، على 

هام�ص الو�سية، بخط �سديد ال�سطراب.

على �سعيد اأخر، كان يتعين التخل�ص من كل ما تبقى: لي�ص 

من  ف�سل  وما  الغذائية  والمواد  بل  فقط،  العناوين  �سجالت 

على  المعتادة  العائلة،  فمظهر  اأي�سا.  الحمام  ونفايات  الفطور 

يجب  والنظام،  بالنظافة  التم�سك  وعلى  البرجوازية،  الحياة 

المحافظة عليه مهما كانت الحال، يجب المحافظة عليه حتى 

اإلى  انتقالهما  بعد  ال�سقة،  �سيدخلون  الذين  الغرباء،  مقابل 

الدار الآخرة. من ناحية اأخرى، و�سع اأبي في حقيبة بنية اللون 

اأداة كهربائية لتجفيف ال�سعر وبع�ص اأدوات الزينة، وراح يد�ص 

ويتميز  باعتناء،  مطوي  كهربائي  �ِسلٌْك  داخله  في  كي�سا  فوقها 

باأن اأحد طرفيه عار من اأية و�سيلة عازلة. ودخال �سالة الفندق 

مقدما  األماني  مارك   420 لي�سددا  رخامية،  باأعمدة  المزينة 

ال�ستقبال  اإدارة  و�سلما  �سريرين،  من  غرفة  ا�ستخدامهم  عن 

كارت بريدي يحمل عنوان كاتبة العدل، ويت�سمن جملة ق�سيرة 

الغرفة،  باب  على  وعلقا   .525 رقم  الغرفة  في  نحن  مفادها: 

وربط  الإزعــاج.  عدم  الرجاء  عليها:  المكتوب  اللوحة  ثم،  من 

من  وللتاأكد  لختباره،  الكهربائي  بالتيار  ال�سعر  مجفف  الأب 

الحمام،  حو�ص  امتالأ  ما  و�سرعان  المطلوب.  بالنحو  يعمل  اأنه 

في  مت�سبكين  وجل�سا  مالب�سهما  فخلعا  بالماء.  اللون،  البني 

اإلى بع�سهما. واأرخيا قب�ستاهما.  ُعْريَاَن كلية. وتطلعا  الحو�ص 

ليحلقا بي�سر فوق الغيوم. �سائلين ربهما اأن اأن يكون عونا لهما 

ماء  في  وهوى  يديهما  من  المجفف  و�سقط  الرحلة.  هذه  في 

الأمر.  وُق�ْسَي  الكهربائي.  التيار  �سربات  وانطلقت  الحو�ص. 

وانتهى كل �سيء.
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على كل واحد اأن َيْرِوي لالآخرين ما لديه 

من ق�ص�س وما عاي�س من اأحداث 

كثيرا ما األحظ اأني اأكرر ذات النماذج والت�سرفات، التي �ساهدتها 

اأ�سا�سي: فاأنا  اأختلف عنها في مو�سوع  اأني  اأبي واأمي. بيد  عند 

اأرفع النقاب عن كافة �سجاياي، بما في ذلك نقاط �سعفي. اإني 

اإن من  كان.  اأي مو�سوع  الت�ستر على  للمرء  يجوز  اأنه ل  اأعتقد، 

الأف�سل اأن يروي بع�سنا بع�سا ما لديه من ق�س�ص وما عاي�ص من 

اآلما مبرحة، وحزنا  التحدث عنها  لنا  �سبب  واأن  اأحــداث، حتى 

من  النجاة  في  ننجح  اآخــر،  بنحو  ولي�ص  النحو،  فبهذا  �سديدا. 

الكثيرة  ق�س�سنا  طيات  في  تتوارى  التي  والت�سرفات،  الأ�ساليب 

ومعاي�ساتنا التي ل تُعد.

اإن الأزمات، النا�سرة ظاللها حاليا على ال�سرق والجنوب، هي 

النتيجة، التي ترتبت على عدم التطرق اإليها البتة، اأثناء جلو�سنا 

وما  اأي�سا،  هناك  دارج  هنا،  دارج  هو  فما  الطعام.  طاولة  حول 

التفتي�ص، نالحظه  الحدود ونقاط  الجانب من  نالحظه في هذا 

في الجانب الآخر اأي�سا. فهنا وهناك يفتقر المرء اإلى الثقة باأن 

�سرد الق�س�ص والأحداث ي�سبغ مغزى على العالقة بين الأجيال 

المختلفة. ف�سرد هذه الق�س�ص والأحداث لي�ص عامال اجتماعيا 

�سروريا بالن�سبة للعوائل، وبين ال�سحايا والجناة فح�سب، بل هو 

اأي�سا، يمكن اأن ي�سكل ج�سرا يربط بين الأمم المختلفة.

موطنا  الالجئين،  حاليا  نمنح  اأن  الألــمــان،  نحن  لنا،  نَّـــى 
َ
واأ

نَّى لنا هذا، اإذا كنا، نحن اأنف�سنا، 
ّ
يمنحهم الأمان في األمانيا، نعم اأ

غرباء؟ اإذا كنا، نحن اأنف�سنا، قد اأم�سينا بال وطن؟

تبادل الثقة بين البع�س والبع�س الآخر  

من  الــمــزيــد  النــفــتــاح،  مــن  الــمــزيــد  الخ�سو�سية،  مــن  الــمــزيــد 

اأبدا.  الأمنيات �سروريات ل غنى عنها  اإن كافة هذه  الحميمية، 

„اجتثاث  لـ  من جهود  عاما،  �سبعين  على مدى  بذلنا،  ما  وبرغم 

كانت  وكيفما  مكاننا.  في  نراوح  نزال  ل  فاإننا  النازي“،  الما�سي 

اأن  بنا  ينبغي  األمانيا،  في  هنا  اإننا،  لجئون.  جميعا  اإننا  الحال، 

ن�ستقبل الأجانب برحابة �سدر، ولكن بحدود اإمكانياتنا، وبح�سب 

الإمكانيات المتاحة لنا.

والمهم هو اأن ل نطلب، ل منهم ول من اأنف�سنا، ما هو فوق 

المطاق. نعم، لي�ص ثمة �سك، في اأن علينا اأن نبذل ما ن�ستطيع. 

هذا  وقبل  ولكن،  والق�س�ص.  الأفكار  معهم  نتبادل  اأن  علينا  كما 

وذاك، يحتم علينا واجبنا، اأن نعي بعمق ق�س�سنا وق�س�ص عوائلنا. 

اأن  ت�ستحق  ال�سناديق،  باطن  في  ترقد  تزال  ل  التي  فالق�س�ص، 

ترى النور ثانية. اإن هذه الق�س�ص ت�ستحق اأن يرويها بع�سنا للب�سع 

�سنكون  فقط،  عندئذ  اأي�سا.  الالجئين  عليها  ناأتمن  وان  الآخــر، 

اأين  من  نعرف،  فعندما  الغرباء.  لق�س�ص  الإ�سغاء  على  قادرين 

جئنا، واأين نحن الآن، وماذا نريد اأن نكون م�ستقبال، نعم، فقط، 

عندما نعرف هذا كله، �سنكون قادرين على منح الأجانب المالذ 

الآمن. فما نحن وما هم باأم�ص الحاجة اإليه: هو الموطن.

م�سقط  تابارت�ص،  مدينة  في  اأعثر  لم  اأنني  البيان  عن  وغني 

راأ�ص اأمي على وطن الأحالم، فقد بان لي اأن اأمي اأعلت من قيمة 

المدينة بنحو مبالغ فيه كثيرا. فهذه المدينة، ل روح دافئة فيها 

البتة، من وجهة نظري، على اأدنى.

فمدينة تابارت�ص ــ كانت ول زالت حتى الآن، مدينة ال�سراعات 

ذاكرتهم  من  المدينة  �سكان  محا  اآخــر،  �سعيد  على  والنزاعات. 

في  ينظر  اأن  الق�ساء  من  �ساأطلب  قريب،  وعما  عائلتي.  تاريخ 

خالفي مع وارث اأبي واأمي.

يرثى  بات خرابا  فاإنه  واأمــي،  اأبي  فيه  ُدفن  الذي  القبر،  اأما 

له، فقد غطاه اللبالب. اأ�سف اإلى هذا، اأن �سخرة المرمر البنية 

اللون، التي اختارتها اأمي في حياتها، ك�ساهد على القبر، ل تحمل 

�سوى اأ�سماء الأجداد فقط.

الواِلَديْن،  انتحار  �سنة على  ثماني ع�سرة  وبعد م�سي  والآن، 

فاإني �سرعت في جمع ال�سذرات والق�سا�سات، وبداأت اأكتب رواية 

اأتناول فيها �سيرة حياة عائلتي. هذا وكلي اأمل، اأن تنتهي الحرب 

قريبا، واأن نت�سالح وي�سود الوفاق بيننا.

  بربارا ليمان    كاتبة األمانية تقيم في برلين، وتن�سر تحقيقات �سحفية 

في جريدة »دي ت�سايت« (Die Zeit) الأ�سبوعية. كما تترجم م�سرحيات 

 Eine Liebe in Zeiten :واأعمال نثرية مختلفة من الرو�سية. رواية

des Krieges »حب في اأزمنة الحرب« هي اآخر اأعمالها المن�سورة.

ترجمة: عدنان عبا�ص علي
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I حرا�س ق�صاة يحر�صون البوابات الخفية في اأعماقنا. 

واأينما رحلنا نقبع دائما في الوطن ال�صرق حيث ير�صل اهلل 

المالعين، عندما يمتلىء الجحيم على الطرف الآخر. ل 

تهاجر. هناك دائما من ينادي، لتترك الوطن. لتترك اأر�س 

الآباء، ل تذهب. المكان يتبعنا باإمالءاته، باأوامره الخفية. 

    

الرعب الخالق

في عالقة المهاجر بالمكان

BAKHTIAR ALI  بختيار علي

عن الرعب  

في  الفا�سية  الــذاكــرة  زرع  من  ثمة 

هي  وتبقى  نحن  نهاجر  اأعماقنا. 

تتحدى  مــتــحــديــة.  مكانها  ــراوح  ــ ت

ــاد الــمــكــان،  ــع الــجــ�ــســد، تــتــحــدى اأب

تــتــحــدى المـــتـــدادت الــجــغــرافــيــة 

حيث  الــذاكــرة  تبقى  والم�سافات. 

في  مــخــاوفــهــا،  فــي  تبقى  ــدت،  ــ ول

نعي�ص  عندما  الم�ستبدة.  هواج�سها 

ال�ستبداد،  ظــل  فــي  طويلة  لفترة 

من  التخل�ص  الــذاكــرة  ت�ستطيع  لن 

ــالق، بــدون  ــب خــ ــه رعـ ــ رعــبــهــا، اإن

ت�ستطيع  لــن  الباهر  الــرعــب  ذلــك 

هوياتها.  امتالك  الأخــرى  الأمكنة 

وحـــده الــرعــب الــدفــيــن فينا قــادر 

المتكلم  فهو  الأ�سماء،  اإ طالق  على 

الحقيقي الوحيد داخلنا. 

ــهــجــرة  ــنـــاك نـــوعـــان مـــن ال هـ

للهاربين من جحيم الأوطان المنكوبة. النوع الأول: اأن نهاجر من 

اأجل الن�سيان بالتجاه المعاك�ص للذاكرة. ل لننقذ اأرواحنا، بل لنغير 

من ماهيتنا، لنغير وجودنا من الجذور، ل لننقذ ما يجب اإنقاذه من 

براثن ال�ستبداد، بل للق�ساء على ما لم ي�ستطيع ال�ستبداد الق�ساء 

عليه في ذواتنا الم�سلولة بالخوف. وتنتهي الهجرة في هذه الحالة 

بالندماج الكامل، بالن�سهار في المجتمعات الجديدة. اأما النوع 

الثاني فهو اأن نبتعد عن الوطن لنحمي الذاكرة من الن�سيان لنق�سي 

مفاخرين  به،  متلذذين  بالرعب،  محتفين  عمر  من  لنا  تبقى  ما 

بامتالكه، �ساكنين فيه. رعب نناديه كل يوم لنرى، لن�سمي الأ�سياء، 

لنك�سف الختالف بيننا وبين الطبيعة ال�سوية للب�سر.

نير  تحت  ع�سنا  الــذيــن  نحن  يميزنا،  مــا  هــو  الــرعــب  ذلــك 

مع  تحول  رعب  المميز.  الرعب  اإنه  الآخرين.  عن  الديكتاتورية 

ــى �ــســكــل مــن اأ�ــســكــال  ــ الــزمــن اإل

الــبــ�ــســيــرة الــداخــلــيــة، ل يــلــون 

الأ�ــســيــاء بــاإرهــا�ــســاتــه فــقــط، بل 

بعالماته.  والآتي  الم�ستقبل  يلوث 

لي�ستطيع  الــــذي  هـــو  ــارب  ــهـ الـ

المنطلق  بالمخاوف. ومن هذه  الم�سكون  بيته  البتعاد كثيرا عن 

فقط ن�ستطيع اإعادة تف�سير ما قاله جيل دولوز „المهاجر، كائن 

ل يتحرك من مكانه، و ل ي�سبح مهاجرا اإل عندما يقرر البقاء 

في عقر داره“.

توقف  اللجوء  ففي  الــالجــئ.  م�سطلح  ما  حد  ــى  اإل اأرفــ�ــص 

و�سكون وارتخاء، اأما الهروب فال ينتهي مع الو�سول اإلى بر الأمان. 

بالم�سي  المكان لي�سمح  ال�سطراري، حيث  التوقف  اللجوء هو 

خيم لتاأمين م�ستلزمات 

الالجئين في مركز »لغيزو« 

ببرلين.

Photo: Achim Wagner
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قدما، اأما عملية الهروب فت�ستمر تحت الأقنعة باأ�سكال اأخرى. ل 

يوجد قطعا مكان للهارب يخلو من الرعب. الم�ساألة ل تتوقف عند 

الدولة  �سلطة  الهروب من  اأي  الب�سيطة،  ال�سيا�سية  المعادلة  حد 

اأو الخروج من منطقة الخطر المبا�سر، بل الغاية الحقيقية وراء 

الهروب هي ك�سر دائرة الرعب. الهروب عملية اأ�سطورية، تخيلية، 

تخ�سع لمنطق المتخيل ولي�ص لمنطق التفكير العقالني البحت. 

وبين  الخطر  منطقة  عليها  نطلق  ما  بين  اختالف جذري  هناك 

دائرة الرعب. الهارب ي�ستطيع مغادرة منطقة الخطر ولكن الخروج 

النهائي من دائرة الرعب يحتاج اإلى اآليات نف�سية و�سيا�سية اأكثر 

اختفاء  بمجرد  ينتهي  ل  نف�سي  تخيلي  مفهوم  فالرعب  تعقيدا. 

الخطر المبا�سر. 

واأكثر اللحظات دراماتيكية في التطور الروحي للهارب، هي 

تلك اللحظات النتقالية، حين يتحول الرعب من ظاهرة مرتبطة 

اإلى حقيقة وجودية. من ظاهرة محددة  معينة  �سيا�سية  بحقيقة 

ومقننة في الزمان والمكان اإلى و�سع يعبر عن ال�سر ط الوجودي 

الذي ل يمكن تجاوزه. اأي عندما ي�سبح الفترا�سي اأكثر تاأثيرا من 

الواقعي والمتخيل اأكثر �سالبة من الواقع.

ال�سكون في منزلة الرعب ل يقود بال�سرورة اإلى عدم الحركة 

بم�ساعدة  وال�سير  ال�ستمرار  على  قــادر  المرعوب  والختفاء، 

م�ستويات  عبر  الرحلة  اإدامــة  على  قــادر  اإنــه  الن�سطة،  مخيلته 

افترا�سية متعددة، اإل اأن تلك الم�ستويات ل تت�سمن عبور وتجاوز 

ِك�ستنر ذات مرة  اإري�ص  قال  النف�سي.  الحقل  الحاكم في  الخوف 

„من ل يملك الخوف، ل يملك الخيال“. تلك المقولة تك�سف واإلى 

الروحي  الف�ساء  داخــل  الجارية  التفاعالت  نوعية  عن  ما،  حد 

المهاجرين،  ذهنية  في  يجري  ما  فهم  الممكن  غير  من  للهارب. 

عبر قراءة العنا�سر التراثيـة المخزونة في الالوعي فقط، اأو من 

خالل اإطالق الأحكام ال�ساذجة على الخلفية الدينية والإيدولوجية 

للمهاجر. الهارب يتخيل اأكثر مما يفكر وينتج الت�سورات اأكثر مما 

ينتج المفاهيم. 

والتوهم باأن �سورة الغرب تعادل وب�سكل اآلي �سورة الفردو�ص 

فالرعب  اإطــالقــا.  واقعي  غير  ت�سور  النازحين،  عند  الأر�ــســي 

ال�سورة  اإن  تعقيدا.  اأكثر  حقائق  عن  يعبر  الهارب  في  ال�ساكن 

المعلنة عن »الغرب« كنوع من الفردو�ص الأر�سي تظهر في مراحل 

معينة �سمن تجربة المنفى وتحت �سغط اآليات محددة، كمحاولة 

لكبت الرغبة الجامحة في الهروب من كل الأمكنة وكمحاولة للجم 

اإغواء الترحال الدائم. 

فالغرب يك�سف، ومنذ البداية للمهاجر حقيقة ال�سياع الأبدي 

الموؤلمة تزيد من درجة الغتراب بين  للفردو�ص. وتلك الحقيقة 

الهارب والأمكنة الواقعية. اإن التحفظ تجاه الغرب عند المهاجرين 

ل ينبع اأ�سا�سا من منطلقات اإيدولوجية اأو دينية �سرفة. فالنبهار 

بالغرب اأو الكراهية المفرطة تجاهه، نابعان من عالقة اإ�سكالية 

غير محلولة بين الذات والمكان. 

عن اختفاء المكان  

تحول الرعب من „الخوف من الظاهر“ اإلى „الخوف من الكامن“، 

لي�ستطيع  الهارب  الهارب.  م�سيرة  في  ال�ساخ�سة  العالمة  هو 

الفترا�سية.  الأخطار  دائرة  الخروج من  الغرب  اإلى  بعد و�سوله 

بل  الب�سر،  تواجه  التي  الممكنة  الطبيعية  الأخــطــار  اأق�سد  ل 

الإح�سا�ص المبا�سر والمخيف بالنهائية رحلة الهروب. فكلما و�سل 

الهارب اإلى مكان ما، �سعر باأن المكان لي�ص هو الهدف المق�سود 

واأن هناك طرقا اأخرى تنتظره. اللجوء لي�ص اإل مرحلة من مراحل 

الرحلة الالنهائية، محطة من المحطات ل اأكثر. فالج�سد المرتخي 

للمهاجر فوق �سرير المع�سكرات لن يتمتع بالراحة. هناك �سوت 

ما يهم�ص دائما في اأذنه، اأن هناك م�سافات اأخرى يجب اأن تقطع. 

اإن م�سكلة الهارب هي بالأ�سا�ص مع �سورة المكان، بمعنى اأن 

روؤيته للمكان تحدد طبيعة حالته الروحية. فكل هروب هو هروب 

الحيز  داخــل  معين  تق�سيم  من  هــروب  معين،  �سيا�سي  حقل  من 

الطبيعي. المهاجر يحاول من خالل عملية الهروب اإعادة المكان 

اإلى و�سعيته البدائية، اإلى حقيقته كاأر�سية للحياة، اأي اإلى ما قبل 

انق�سامه اإلى دول وتجمعات.

ل يوجد في مخيلة الهارب �سيء ا�سمه »الغرب الفردو�سي«. 

ت�سور  الآخــر،  الطرف  على  الالجئ  تنتظر  التي  الجنة  فحكاية 

المكان  اإعــادة  اإلــى  يرنو  فالهارب  الهجرة.  لحكاية  بحت  غربي 

عملية  اإلــى  بعد  تخ�سع  لم  بقعة  اإلــى  ال�سيا�سية،  غير  لطبيعته 

التقطيع. والبتعاد عن دائرة الموت هو الق�سد الأول فقط، اإنها 

المكان  عن  البتعاد  فهي  الأ�سا�سية  الغاية  اأما  الأولــى،  الخطوة 

الم�سي�ص نحو المكان الطبيعي، لي�ص من اأجل البقاء بل من اأجل 

الو�سول اإلى عالم مختلف. وياأمل المهاجر في اأن يجد في الغرب 

نحو  الجحيم  من  الخروج  ليق�سد  اإنه  م�سي�سة.  غير  م�ساحات 

الجنة، بل يهاجر بحثا عن قطعة اأر�ص لم تعد موجودة. الهروب 

الأر�ــص  تعريف  لإعــادة  محاولة  لكونه  بالف�سل،  محكومة  عملية 

كملكية عامة لكل الكائنات.

طرق،  مفترق  عند  الهارب  يقف  الغرب  اإلــى  الو�سول  وعند 

الفترا�سية  ي�ستمر في رحلته  اأو  المكان  ي�ست�سلم لجبر  اأن  فاإما 

عبر م�ستويات داخليـة، اأي على ال�سعيد الفكري التخيلي اأو �سمن 

الع�سوائية على  الفعل  النف�سي، في الالوعي، في ردود  المكبوت 

الظواهر اليومية. 

المعنى  عــن  ال�ستغناء  يعني  الــمــكــان  لجبر  وال�ست�سالم 

الهارب  يحتاج  هنا  الهروب.  لعملية  الفل�سفي  والبعد  الأخالقي 

»الغرب  كاأ�سطورة  مميزة  حكاية  واإلــى  فاعل  اأ�سطوري  ن�ص  اإلى 

الجنة« كي يبرر ا�ست�سالمه. فم�ساألة التطابق بين �سورة الغرب و 

�سورة المكان التخيلي، لي�ست �سمن المحركات الأ�سا�سية للهجرة. 

اأ�سطورة »الغرب الجنة« تظهر فقط حين يحتاج المهاجر اإلى مبرر 

اأخالقي وفكري لإنهاء رحلته و الإقرار بالمعقولية بحثه عن مكان 

غير مثقل بالعالمات ال�سيا�سية. 
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اإن ولدة مفهوم الفردو�ص الغربي في المجال النف�سي للمهاجر، 

بــالإدراك  لها  الذاتي ل عالقة  الدفاع  اآليات  من  اآلية  اإل  لي�ست 

والتجربة الحقيقية للمهاجر في الغرب. ول عالقة لها بالماهية 

الفردو�سية  ولل�سورة  �سيا�سي وح�ساري.  للغرب ككيان  الحقيقية 

اأي  ال�ستمرار،  في  الدفينة  الرغبة  مقاومة  في  اأ�سا�سية  وظيفة 

اأنها نوع من اأنواع الخدع النف�سية لإجبار الذات على ال�ست�سالم 

للمكان المتاح. فالفهم الغربي الرائج عن المهاجر، ككائن طامع 

في احتالل الفردو�ص الأوروبي، يتجاهل اأن تلك ال�سورة لي�ست اإل 

و�سيلة �سيكولوجية بحتة لإنقاذ المهاجر من ثقل المتخيل، لإبعاده 

فالجنة  ما.  باتجاه  اأبــدا  للم�سي  داخله  في  ال�سري  النداء  عن 

الغربية عند المهاجر لي�ست على عالقة مع مفهوم الجنة بالمعنى 

الدارج. اإنها لي�ست بجنة اقت�سادية اأو �سيا�سية، بل هي دال رمزي، 

عالمة نف�سية لهزيمة المتخيل اأمام الواقعي.

وروؤية العالم على �سوء ثنائية „ال�سرق: الجحيم/ الغرب: الجنة“ 

„المتخيل/  الجذرية  الثنائية  على  النهائي  الق�ساء  من  نوع  هي 

في  الراديكالي  البعد  على  الق�ساء  الممكن  غير  من  الواقعي“. 

الثنائية الجذرية، دون ال�ستعانة بت�سور من نوع اآخر ي�ساعد على 

هي  الفردو�سي  الغرب  فاأ�سطورة  العالم.  في  مجددا  الندماج 

اأحد اأهم العنا�سر المحركة لعملية الندماج. لن ي�ستطيع الهارب 

الغربي  المجتمع  مع  الإجتماعي  الندماج  عملية  في  النخراط 

باأ�سطورة  ال�ستعانة  دون  الجديدة  والثقافية  ال�سيا�سية  والبيئة 

اإلى  به  دفعت  التي  الأ�سا�سية،  الثنائية  دافــع  قوتها  في  تــوازي 

الهروب. فتروي�ص المتخيل يحتاج اإلى لغة واعدة، قادرة على دمج 

بالواقعي. فهذا الدمج لن يكون ممكنا دون ال�ستناد  الأ�سطوري 

اإلى معطيات واقعية كما هي الحال مع الحالة الغربية. 

الغربي،  الــفــردو�ــص  بــاأ�ــســطــورة  الموؤمنين  المهاجرين  اإن 

دون  الجديدة،  البوتقة  في  الكلي  الن�سهار  اأجل  من  �سيكافحون 

اإنهم  خيالية.  اأو  واقعية  كانت  �سواء  اأخــرى  اأمكنة  اإلــى  الحنين 

في  للذوبان  المتلهفون  اآرنــت،  هانا  ت�سمية  ح�سب  »البارفينيو«، 

المحيط الجديد دون تردد. فعملية الندماج لتوؤدي في النهاية 

اإلى الم�سالحة مع المكان فح�سب، بل تق�سي على كل ميول التمرد 

على البيئة ال�سيا�سية. فالمهاجر المندمج هو اأقل الكائنات تذمرا 

واأكثرهم اجتهادا للظهور بمظهر المن�سبط. 

جماليات عدم الندماج  

النوع الآخر من الهارب يمثل النموذج النقي�ص، اإنه الكائن المتمل�ص 

اإلى ال�سكون. فالمكان  من جبر المكان، غير القادر على الركون 

الفترا�سي �سيظل يحرك فيه رغبة الم�سي، رغبة الحركة باتجاه 

ما. ربما ي�سافر من قارة اإلى قارة، من دولة اإلى دولة ومن مدينة 

اإلى اأخرى، م�سكونا بهاج�ص النتقال. و�سنقع في خطاأ فادح اإذا 

بين  المجرد  الج�سدي  النتقال  اإلــى  الهروب  م�سروع  اخت�سرنا 

الأمكنة. فالهارب الحقيقي، الكائن الباحث عن اأر�ص بال ملكية، 

عن بقعة غير مو�سومة بو�سم القومية والدين، �سيظل رغم بقائه 

رحلته  يتابع  الهجرة،  دوائــر  قبل  من  له  المخ�س�ص  المكان  في 

بالمحيط  العميق  ارتيابه  خالل  من  داخليا،  والفكرية  النف�سية 

اأو  خالق  اإن�ساني  اغتراب  الى  ربما  يقوده  �سك  وعبر  الجديد. 

قد يقوده اإلى النكو�ص والعودة اإلى الما�سي حيث تتراكم ال�سور 

الأم  ح�سن  كان  حيث  الأول،  المكان  عن  الذاكرة  في  الطفولية 

ي�سفي على المكان �سحره الأ�سطوري. ف�سورة المكان الفترا�سي 

الأمومي  المكان  �سورة  من  وتتخارج  تنبثق  المهاجر  مخيلة  في 

الأول، حيث طبيعة الن�سجام بين الذات والعالم ل تخ�سع لمعايير 

اإلى  الحنين  نحو  اأي  النكو�ص،  نحو  المهاجر  نحا  واإذا  قبلية. 

الحركة  تلك  تنحرف  فقد  الطفولية،  بالذاكرة  المتعلقة  الأ�سياء 

حينها،  وتولد  العالم.  تجاه  العدوانية  من  نوع  اإلى  البع�ص  عند 

بدل من ال�سورة الفردو�سية للغرب، روؤية �سيطانية ت�ستفيد منها 

المهاجر  بين  الهوة  لتو�سيع  المتطرفة  الإيديولوجية  الجماعات 

والبيئة الغربية. 

للغرب  الفردو�سية  ال�سورة  اإغــراءات  وراء  النقياد  عدم  اإن 

للمهاجر  بمكان  الأهمية  فمن  �سلبية.  اأو  مخيفة  بظاهرة  لي�ست 

اأن يحافظ على جزء من روحه المتمردة، اأي األ ين�سهر كليا في 

في  ال�سلبي  الن�سهار  اأو  البيئة  في  الكامل  فالندماج  الأمكنة. 

البوتقة الجتماعية يق�سي على الم�سافة النقدية ال�سرورية بين 

والحتفاظ  ال�سيا�سي.  الجتماعي  والمحيط  الإن�ساني  الكائن 

بتلك الم�سافة �سرط اأ�سا�سي كي ل نتحول اإلى ماكينات اجتماعية 

منقادة. 

اإن عدم الندماج ل يعني اأن نتحول اإلى كائنات �سلبية منعزلة، 

اأو اأن ن�سبح مخلوقات مغتربة ثقافيا ولغويا، بل يعني الإبقاء على 

ذلك الرعب الخالق، الذي يوؤدي الى »ال�سيرورة« الدائمة. اأي اأن 

نعي�ص فى خطر، خطر  اأن  في  النيت�سوي  للنداء  م�ستعدين  نكون 

بدوي«  »نوماد  الى  يتحول  اأن  المهاجر  على  الرتقاء.  و  التحول 

الجغرافية  الأمكنة  عبر  ليتحرك  الــدولــوزي.  بالمعنى  حقيقي 

اأي  وف�ساءات جديدة.  دولوزية  »خطوط هروب«  يفتح  بل  فقط، 

جديدة  التفات  خطوط  واإ�سافة  المكان  معنى  تو�سيع  يحاول  اأن 

حول البنيات ال�ساكنة داخل النظام العام. فالقابع في الرعب لي�ص 

كالقابع في الأمان. والخائف ل ي�ست�سلم ل�سهولة المكان، ل�سروط 

الرخاء ال�سطحي، بل يفتح ثقافيا وح�ساريا حقول لم تكن موجودة 

من قبل. اأي اأن وجوده مهم للح�سارة الإن�سانية لأنه يمثل الكائن 

لالآتي  الكا�سف  من  نوع  اإنــه  بل  غربيا،  اأو  �سرقيا  يعد  لم  الــذي 

ومر�سد لنوع اإن�ساني ل يندمج في البوتقات الموجودة. 

يحاول  نكو�سي  الأول  الندماج،  عدم  من  نوعان  هناك  اإذن 

العودة اإلى الوراء، رجعي وانعزالي. ينتج نوعا من الرغبة التدميرية 

ويعي�ص على هو�ص اإلغاء الأمكنة الواقعية من اأجل ف�سح المجال 

ورغبته  ديني  مبرر  عن  الم�ستمر  بحثه  اإن  الفترا�سي.  للمتخيل 

اأي�سا“، عالمتان على رغبته  „وال�سرق  الغرب  تدمير  الملحة في 

والمكان  الذات  اأزمة  الطفولية.  الجنة  اإلى  العودة  في  النكو�سية 

ت�سل هنا اإلى ذروتها. فظهور وانبثاق المكان الفترا�سي م�سروط 
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المقاتل  نموذج  ففي  معا.  والمكان  للذات  كاملة  تدمير  بعملية 

عنده  ارتبطت  الكائنات،  من  بنوع  ن�سطدم  النتحاري  الديني 

النزعة النكو�سية مع الهو�ص التدميري للذات والأمكنة الواقعية. 

نوعا  يطور  الغربي،  بالفردو�ص  يوؤمن  ل  كائن  الثاني،  النوع 

الإن�ساني  الو�سع  تجاه  النقدي  والإدراك  الواقعي  الح�ص  من 

المكان  مع  اأزمته  الكراهية.  اأو  لالنبهار  لي�ست�سلم  عام.  ب�سكل 

الأول ت�سبح اأ�سا�سا لنوع من الروؤية الكونية ودافعا دائما لك�سف 

اإمكانيات جديدة و طرق حياة لم تجرب بعد. اإن كثافة التجربة 

في داخله توؤدي اإلى تطوير نوع من الح�ص الإن�ساني العام يقوده 

اإلى خارج الفهم ال�سيق للهويات. فهو موؤ�سر على ظهور نوع من 

هو  بما  الإن�ساني  العن�سر  تعريف  على  ت�ستند  الإن�سانية  الروؤية 

الهجرة،  تجربة  مكامن  في  ال�سيا�سية.  الت�سميات  خارج  فقط، 

يوجد خطاب اإن�ساني كامن، يرف�ص خنوع الكائن الب�سري ل�سروط 

اأو  ديني  كائن  اإلــى  الإن�سان  اختزال  ويرف�ص  ال�سيا�سية  البيئة 

�سيا�سي اأو اإثني. كائن ل يتمرد على ال�سرط ال�سيا�سي في ال�سرق 

الحداثة  منطق  على  يتمرد  بل  الهويات،  تتقاتل  حيث  فح�سب، 

الق�سري  الت�سنيف  لأنظمة  رف�سه  خالل  من  اأي�سا،  الأوروبــيــة 

لمفهوم  البحتة  النفعية  والمقايي�ص  البراغماتى  التق�سيم  واآليات 

ما،  بدولة  الب�سري  الكائن  هوية  ربط  اإن  الجتماعي.  الندماج 

بكيان �سيا�سي ما، بدين ما، وتعريف الإن�سان وت�سنيفه على تلك 

الأ�س�ص، واحد من اأكثر الظواهر الخطيرة التي �ساحبت م�سروع 

الحداثة الأوروبية. 

المهاجر كمدمر للمكان  

اأزمــات  بظهور  الغرب  ــى  اإل المهاجرين  موجات  و�سول  ارتبط 

اجتماعية و�سيا�سية كبيرة في العديد من بلدان الغرب الأوروبي. 

ول يمكن فهم طبيعة تلك الأزمات من خالل ال�سروط ال�سيا�سية 

اإلى  تعود بجذورها  الحالية  الراهنة فقط. فالأزمة  والقت�سادية 

من  عــدد  معنى  حــول  ــذاك  اآن الطاحن  وال�سراع  الأنـــوار  بدايات 

ال�سعب  ومن  والغريب.  والمواطن  كالإن�سان  الأ�سا�سية  المفاهيم 

فهم الم�سهد الحالي بدون العودة لمفاهيم فوكو حول ال�سيا�سات 

ففوبيا  الغرب.  في  قرون  ثالثة  من  اأكثر  منذ  ال�سائدة  الحيوية 

ال�سيا�سي  النظام  بخوف  مرتبطة  حاليا  الم�ستفحلة  الغرباء 

الن�سق  ب�سهولة في  تندمج  ب�سرية ل  كتل  والقت�سادي من ظهور 

البيوبولوتيكي العام.

فالمهاجر يجب اأن يتحول و ب�سرعة رهيبة اإلى مو�سوع لل�سيطرة، 

بعمليات  للدولة  ي�سمح  بحيث  الت�سنيفي  الهيكل  �سمن  اإلى جزء 

الفهم والمراقبة. فالخوف بالأ�سا�ص هو من ظهور كتلة ب�سرية غير 

فالنظام،  والدائم.  المبا�سر  للر�سد  ب�سهولة  قابلة  وغير  مفهومة 

الذي طور وب�سكل م�ستمر اأنظمة حديدية للمراقبة والعقاب، يجد 

نف�سه اأمام ظاهرة ل يمكن ا�ستيعابها بال�سرعة المطلوبة. اأي اأنه 

ل ي�ستطيع دمج تلك الكتل في النظام البيوبولوتيكي بحيث يمكن 

مراقبتها وا�ستخدامها بال�سكل المنا�سب وفي اللحظة المنا�سبة. 

الغرباء  من  بالخوف  الإرهـــاب  من  الخوف  ظاهرة  ربــط  اإن 

للعودة  العام  الن�سق  ا�ستعداد  على  مخيف  موؤ�سر  والمهاجرين، 

اإلى الالعقالنية في مواجهات المخاطر. كما يعبر عن ا�سطدام 

على  التقنية  ال�سيطرة  فنظام  الق�سوى.  الذاتية  بحدوده  الغرب 

الب�سر، ي�سطدم هنا بنق�سه الذاتي، ب�سرخه الداخلي غير القابل 

لالن�سداد. فالكثير من الموؤ�س�سات ال�سيا�سية الفعالة في الغرب، 

ل تزال تعاند وتحاول اإخراج الغرباء من الت�سنيف القانوني العام 

للب�سر. والمبالغة في الخوف والرتفاع به اإلى م�ستويات جنونية، 

جزء  هي  بل  فح�سب،  المتطرف  لليمين  خا�سة  ب�سناعة  لي�ست 

اأنظمة  وتجديد  ت�سديد  عبرها  الغرب  يحاول  دفاعية  اآليات  من 

المراقبة. فالمكان يتظاهر هنا بالنهيار، لكي يزود نف�سه بحقوق 

اإ�سافية ت�ساعد على ت�سديد اأنظمة العزل والمراقبة. 

المجدد  والترويج  التام  النهيار  من  األمانيا  في  والتحذير 

الح�ساري«  »النتحار  و  الغربية«  الح�سارة  »�سقوط  كـ  لمفاهيم 

اأمثال تيلو �سارازين  و »التم�سخ الثقافي« لم تقف عند كتاب من 

وعاكف بيرنجي، بل طالت فال�سفة كبارا اأمثال روديغر زافران�سكي 

وبيتر �سلوتردايك اأي�سا. اإن هذه الدرجة من الخوف، ل عالقة لها 

بالمغتربين، بل هي مرتبطة بالعودة اإلى ا�ستعمال الخوف ك�سالح 

فعال لت�سديد ال�سيطرة التوتاليتارية للدولة الحديثة على الحياة 

الفردية. 

ومع ظهور المهاجرين وباأعداد كبيرة على الطرقات الغربية، 

و�سعيته  اإلى  الالنظام،  لحظة  اإلى  الغربي  المكان  من  جزء  عاد 

ال�سورة  اإن  الأر�ــســي.  الــفــردو�ــص  خــرافــة  ظهور  قبل  الطبيعية 

لنتزاع  الغرب  قبل  من  مر�سلة  دللــة  فقط  تكن  لم  الفردو�سية 

المتخلفة  الح�سارات  عند  النق�ص  عقدة  وزرع  الآخرين  اإعجاب 

�سناعيا و�سيا�سيا، بل كانت نوعا من الإيحاء الذاتي اأي�سا، لبناء 

والبيئة  الغربي  الإن�سان  بين  والمكان،  الــذات  بين  بناءة  عالقة 

اإلى  يهدف  ل  حاليا  الم�ستيقظ  والخوف  المحيطة.  ال�سيا�سية 

بالحد  بل  والمهاجرين،  الهجرة  بمخاطر  الغربي  الكائن  توعية 

الفرد  اندماج  عملية  كانهيار  خطيرة،  اأخرى  تداعيات  من  اأي�سا 

الغربي مع البيئة ال�سيا�سية وتحوله نحو اليمين اأو الي�سار. 

الأمان و�سمان عدم ظهور عنا�سر دخيلة تزعزع بيئة الحياة 

للحياة  البارزة  ال�سمات  من  الأخيرة  العقود  في  اأ�سبحا  اليومية، 

عند الإن�سان في المجتمعات ال�سناعية. فالفرد الغربي لم يع�ص، 

به  تدفع  مبا�سرة  و�سيا�سية  اجتماعية  �سغوط  تحت  عقود  ومنذ 

نحو التطرف. ولم تخ�سع تلك الروح القلقة بعد الحرب العالمية 

الت�سامحي  منطقها  لقيا�ص  حقيقي  اأخالقي  امتحان  اإلى  الثانية 

والعقالني. لذا فالخوف من الكامن داخل الإن�سان الغربي لي�ص 

باأقل من الخوف من الخفي وال�سيطاني عند المهاجر. والرهبة 

من قوى مجهولة تخرج من العقل ال�سيا�سي الغربي وتدمر التنظيم 

يخفيه  قد  مما  الرهبة  من  باأقل  لي�ست  الــغــرب،  في  العقالني 

المهاجر في ظلماته الداخلية. وتدل الموؤ�سرات الأولى على وجود 

فئات  عند  للمكان  النف�سية  ال�سورة  حول  حقيقية  ا�سطرابات 
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اجتماعية وا�سعة في الغرب. فهناك ما يمهد لعودة �سورة المكان 

المرعب في الذاكرة الغربية.

اإن ظهور الهارب بمظهره الغريب، ب�سحنته المختلفة وبخلفيته 

بحتة،  تخيلية  ا�ستيهامات  ونتيجة  البع�ص،  ت�سبب عند  المخيفة، 

„نف�سيا“  م�سكونة  منطقة  اإلى  وتحويله  المكان  �سورة  تغيير  في 

بالأخطار. اإن هذا الكائن الغريب الذي مهد لعودة �سورة „المكان 

الخطر“ اإلى الذاكرة الغربية واأيقظ الح�ص البارانوئي النائم في 

القاع النف�سي وت�سبب في حدوث موجات من رد الفعل الال�سعوري 

يرو�ص، كحيوان  بدائي ل  ككائن  اإليه  ينظر  اأ�سبح  الغرباء،  تجاه 

مفتر�ص اأربك ال�سكينة التاريخية للغرب. فـ »ليلة كولونيا« ال�سهيرة، 

في  موجودة  قبلية  ل�سورة  ومتوقعا  �سروريا  تج�سيدا  اإل  تكن  لم 

مرعوب  بكائن  لي�ص  فالمهاجر  المهاجر.  عن  الأوروبية  المخيلة 

فقط، بل مرعب اأي�سا. كائن ل يهرب من المكان فقط، بل يهرب 

اأن  ودون  اأ�سبح  الأوطــان،  دمار  من  فالهارب  اأي�سا.  المكان  منه 

يدري واأينما حل وارتحل مدمرا لنظام الأ�سياء والأمكنة.

  بختيار علي   كاتب وروائي كردي عراقي يقيم في كولونيا.
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I ربما ل يعرف الكثيرون من الألمان اأن لجوء ال�صوريين خارج 

بالدهم لي�س بجديد واأن هناك موجة لجئين �صيا�صيين �صبقت 

الموجة الكبيرة الحالية ب�صبب الحرب. فال�صوريون يفرون من النظام 

ال�صوري منذ عقود، منذ اأيام الطاغية الأب )حافظ الأ�صد(، ولتكتمل 

تغريبتهم على يد ابنه الدكتاتور ال�صغير »ب�صار«.

    

حين ي�صكنك الخوف من الطاغية

تجربتي مع اللجوء اإلى األمانيا

AHMAD HISSOU  اأحمد ح�صو

في ال�سابع من ني�سان من عام ١٩٩7 و�سلت اإلى مطار فرانكفورت 

في األمانيا مع زوجتي الألمانية بعد فترة انتظار في بيروت دامت 

لبنان  يحتل  ال�سوري  الجي�ص  كان  يومها  اأ�سهر.  خم�سة  من  اأكثر 

ويتحكم بمعابره الخارجية، وخ�سو�سا مطار بيروت الدولي. واأذكر 

حينها اأن اأحد المتطوعين في منظمة حقوقية عالمية في بيروت، 

في  اليوم  اأكــون  كي  واجهتني  التي  ال�سعاب  كل  لي  �سهلوا  ممن 

المطار  داخل  ال�سفر  اإجراءات  في  �سن�ساعدك  لي:  قال  األمانيا، 

حتى ت�سل اإلى اآخر نقطة تفتي�ص قبل �سعود الطائرة، وهي النقطة 

التي يتواجد فيها الجنود ال�سوريون، اأو بالأحرى مفرزة المخابرات 

لي�ص  فهوؤلء  اأمــرك،  تتدبر  اأن  عليك  هناك  ال�سورية.  الع�سكرية 

لديهم حرمة لأي منظمة دولية اأو حقوقية، ل بل وي�ستفزون من 

وجودنا. وما يزيد الأمر �سعوبة هو اأنك �سوري وفار منهم. كالم 

الحقوقي كان وا�سحا: علي اأن اأخو�ص المغامرة مجددا لوحدي، 

فحتى المنظمات العالمية تخ�سى بط�ص النظام ال�سوري.

حاجز �صغير يف�صلني عن الحرية 

اإذن نقطة تفتي�ص �سغيرة للمخابرات الع�سكرية ال�سورية في مطار 

بيروت تف�سلني عن الحرية وتبعدني نهائيا عن خطر اأن اأقع في 

قب�ستهم مرة اأخرى. الفكرة لوحدها كانت مخيفة مع اأنها لم تكن 

تتكاثر  الأجهزة  هذه  جعل  الأ�سد  فحافظ  لي.  ومفاجئة  جديدة 

طيعين  وتجعلهم  ال�سوريين  اأنفا�ص  تحب�ص  كي  �سرطاني  ب�سكل 

بال�سوريين  تتحكم  الأجهزة  هذه  تعد  ولم  الدكتاتورية.  ــه  لإرادت

لبنان.  الدولة الجارة  اإلى  البالد فح�سب، بل امتد نفوذها  داخل 

فهذه الدولة ذات النظام ال�سيا�سي الفريد، كانت على مدى التاريخ 

رئة يتنف�ص من خاللها ال�سوريون الأحرار حين ت�سيق بهم ال�سبل 

في بالدهم التي مرت بتجارب من الطغيان 

قا�سية وعديدة لم تمر بها جارتهم ال�سغيرة.

وبالفعل �سهل لي المتطوع والحقوقي كل 

الإجراءت داخل المطار اإلى اأن و�سلت اإلى 

حاجز الأمن ال�سوري. يومها لم يكن قد م�سى 

على خروجي من ال�سجن وقت طويل، واأي خطاأ �سغير يعني العودة 

اإلى ذلك المكان الرهيب الذي كنت فيه. كان �ساب �سغير الحجم 

لوحده.  ال�سورية  الع�سكرية  المخابرات  حاجز  في  يقف  والعمر 

وتبدو من مالمحه اأنه من الريف ال�سوري الذي ل يحمل كبير ود 

غرافيتي في برلين.

 Photo:

Achim Wagner
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اإلى  متق�سف  �سغير  حيز  غريبا.  كــان  المكان  دم�سق.  لطاغية 

عليه  يبدو  ل  بيروت. حيز  داخل مطار  التق�سف  درجات  اأق�سى 

في اأي حال من الأحوال اأنه حاجز للمخابرات الع�سكرية ال�سورية 

التي ترتجف الركب لمجرد ذكر ا�سمها. ل اأثر لمكتب، ل اأجهزة 

كومبيوتر للتدوين والتدقيق. وحده �سالح العن�سر المخابراتي كان 

وا�سحا وبارزا للعيان وكاأن ل�سان حاله يقول: من هذا الجهاز فقط 

الآخر  الأمر  ربما  وبط�سه.  و�سلطته  قوته  الأ�سد  حافظ  ي�ستمد 

كان  ال�ساب  اأن  ال�سالح هذه،  قوة  ا�ستعرا�ص  �ساأن  قلل من  الذي 

يحمل في يده كتابا. لكن من فرط قلقي وتوتري لم األحظ اأي نوع 

من الكتب كان يقراأ هذا العن�سر المخابراتي. اأرجح اأنه كان يقراأ 

رواية يك�سر بها ملل المكان الذي يتواجد فيه واإل فاإن الكتب التي 

يقروؤها عنا�سر المخابرات ال�سورية، هذا اإن قروؤوا اأ�سال، هي من 

نوع: „حافظ الأ�سد، �سخ�سية تاريخية في مرحلة �سعبة“ لكريم 

البعث  لحزب  وال�ستراكي  المعنوي  التوجيه  كتب  اأو  ال�سيباني، 

وقيادة الجي�ص.

اأرجح اأن هذا الجندي المخابراتي كان يوؤدي الخدمة الإلزامية 

ولم ينتبهوا اإليه قبل فرزه اإلى هذا ال�سلك الخطير. فقد �ساألني 

طريقة  لبنان.  مغادرة  اأريــد  ولماذا  مهنتي  عن  وقــرف  بالمبالة 

ال�سوؤال كانت توحي باأنه كمن حفظ در�سا عن ظهر قلب، يريد اأن 

يلقيه وكفى. اإذ لم يبُد عليه اهتمامه ال�سديد بمالحقة معار�سي 

الأ�سد وخ�سومه في مطار بيروت ومنعهم من الإفالت من بط�سه، 

وهي وظيفته الأ�سا�سية و�سبب وجوده في هذا المكان الغريب. قلت 

قلقي  واإخفاء  ال�سورية،  لهجتي  اإخفاء  ب�سوت خفي�ص محاول  له 

ي�ساألني  لم  مدر�ص!.  اأنا  األمانيا،  اإلى  لجوئي  قبول  تم  ومخاوفي: 

اأنه لم  األمانيا بالذات!. كما  اأدر�ص ولماذا  اأدر�ص، واأين كنت  ماذا 

يدقق في مالمحي كثيرا وفي جواز �سفري (لي�سه با�سيه) ولم يهتم 

بجوابي، وعلى الفور �سلمني جواز ال�سفر واأ�سار لي بالعبور قائال: 

„مع ال�سالمة”.

التخابر مع جهة خارجية 

اللحظات الق�سيرة اأثناء تدقيق ال�ساب ال�سوري في هويتي كانت 

تعادل دهرا. فلو اكت�سف هذا العن�سر المخابراتي اأمري، فمعنى 

�ستطول  كم  اهلل  يعلم  ل  ولفترة  مجددا  ال�سجن  اإلى  العودة  ذلك 

هذه المرة وباأي تهمة. واإذا كانت التهمة في المرة الأولى „النتماء 

الأمة  �سفاء  وتعكير  الحكم  نظام  لقلب  ي�سعى  �سيا�سي  كيان  اإلى 

عبر ن�سر اإ�ساعات كاذبة“، فاإن التخابر مع جهة خارجية �ستكون 

اأ�سهل واأ�سرع تهمة في هذه الحالة. اإذ كنت، اأنا ال�سجين ال�سيا�سي 

ال�سوري ال�سابق والمعار�ص للنظام، اأحمل جواز �سفر لي�ص با�سمي، 

األمانيا،  اإلى  واحد،  باتجاه  ر�سمية  �سفر  بتذكرة  لبنان  به  واأغــادر 

يعني خروج دون عودة. والطريف في الأمر هو اأني فعال „تخابرت 

الألمانية  ال�سلطات  من  م�ساعدة  تلقيت  فقد  خارجية“.  مع جهة 

التي وافقت على لم �سملي العائلي بحكم اأن زوجتي األمانية ومن 

التخابر  „تهمة  اأن  بمعنى  األمانيا.  تعي�ص مع زوجها في  اأن  حقها 

مع جهة خارجية“ لن تكون ملفقة مائة في المائة لو وجهت اإلي، 

على عك�ص تهم اأجهزة ال�ستخبارات ال�سورية الأخرى. فبعد فترة 

تردد طويلة ومحاولت عديدة وات�سالت بين بيروت وبرلين وافقت 

ال�سلطات الألمانية على اأن اأدخل األمانيا با�سم غير ا�سمي �سريطة 

األ تطاأ قدماي اأر�ص األمانيا بذاك ال�سم. وكي يتحقق هذا الأمر 

»ال�سيادة«،  بـ  ت�سر  قد  اأخطاء  دون  ال�سابقة  هــذه  وتمر  تماما، 

اتخذت ال�سفارة الألمانية في بيروت اإجراءت دقيقة و�سارمة جدا. 

فقد اأعدت لي وثيقة �سفر األمانية با�سمي الحقيقي كي ا�ستلمها 

وبالفعل �سعد  األمانيا.  داخل  بها  واأتحرك  فرانكفورت  في مطار 

اأوراق  في  يدققان  واأخــذا  بمجرد هبوطها  الطائرة  اإلى  �سرطيان 

الركاب. كنت اأعرف اأني وحدي المق�سود بهذا الإجراء. وبالفعل 

حين و�سل الدور اإلي اأخذا مني اأوراقي وطلبا مني اأن اأرافقهما. 

ببعيد  لي�ص  لل�سرطة  »مخفر«  اإلى  معا  وم�سينا  الطائرة  نزلنا من 

حيث ا�ستلمت وثيقة ال�سفر الألمانية، ولتختفي اآثار الجواز الذي 

دخلت به األمانيا.

الخوف من النظام حتى في الأجواء 

زوجتي  مني  اقتربت  بيروت،  مطار  في  الطائرة،  �سعود  وقبل 

بال�سوؤال  بادرتني  مايرام.  على  تم  قد  �سيء  كل  كان  اإذا  لتطمئن 

ب�سوت خفي�ص: خال�ص؟ (يعني هل انتهى كل �سيء؟) اأ�سرت لها 

وت�سبح  بنا  وتطير  الطائرة  ن�سعد  حتى  عني  تبتعد  اأن  بع�سبية 

خارج الأجواء اللبنانية. فاأي خطاأ �سغير هنا اأي�سا يعني اكت�ساف 

اأن  على  اتفقنا  كنا  فقد  ال�سفر.  نقطة  اإلى  بالتالي  ونعود  اأمرنا 

ن�سافر معا على نف�ص الطائرة، لكن اأن يعمل كل واحد اإجراءاته 

منفردا وكاأنه يطير لوحده. وحين �سعدت �سلم الطائرة انتابني 

من  التحرر  اإلى  طريقي  في  باأني  اأ�سدق  اأكن  لم  غريب.  �سعور 

التحدث مع  اأ�ساأ  لم  الطائرة  ال�سوري. فحتى في  النظام  قب�سة 

زوجتي في البداية. كان الخوف من النظام مع�س�سا في داخلي. 

اأو عنا�سر  اأن يكون على الطائرة جوا�سي�ص للنظام  اأخ�سى  كنت 

من مخابراته. وحين طارت الطائرة واأخذت تبتعد �سيئا ف�سيئا 

عن  فعال  اأبتعد  اأني  اأ�سدق  بداأت  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  عن 

وحين  فاأكثر.  اأكثر  بالحرية  اأ�سعر  واأخــذت  النظام  تاأثير  دائرة 

الذي  القطار  اإلى  �سعودنا  وقبل  فرانكفورت،  مطار  اإلى  و�سلنا 

وقلت  باأمي  ات�سلت  �سن�ستقر،  حيث  كولونيا  مدينة  اإلى  �سيقلنا 

لها: ارتاحي يا اأمي، �سرت في األمانيا. 

 اأحمد ح�صو   من اأ�سرة تحرير مجلة »فكر وفن«.
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I ربما لم ينتبه الكثيرون في زحمة اأزمة الالجئين، اأن هناك ١٥٦ 

لجئا من اأريتريا واإثيوبيا تم اختيارهم من مع�صكرات الالجئين في 

�صرق ال�صودان من اأجل اإعادة توطينهم في األمانيا. وحتى ل تكون 

�صدمة هوؤلء بالمكان الجديد كبيرة، اأعد معهد »غوته« بالخرطوم 

ور�صة تنويرية لهم قبل �صفرهم اإلى األمانيا.

    

الهروب من تاريخ مليء بالخيبات

لجئون من اأريتريا واإثيوبيا يتهيئون للحياة في األمانيا

ABDALSALAM ALHAJ  عبد ال�صالم الحاج

وقفت »�سارة« تتاأمل الخريطة المعلقة على الحائط اأمامها. اأخذت 

تنظر بعمق. باغتتها �سقيقتها ال�سغرى ب�سوؤال: هل �سنعي�ص „كلنا“ 

في تلك المدينة؟ وهي ت�سير بيدها اإلى مدينة »برلين«. وب�سوت 

»يوديت«  الأ�ستاذة  كانت  تعرف.  ل  باأنها  »�ــســارة«  رّدت  خافت 

ل  المطروح:  ال�سوؤال  على  فردت  اللحظة  تلك  في  الــرواق  تعبر 

يا عزيزتي، �ستوزعون على مدن مختلفة، ولكن ربما تلتقون مرة 

باهت  ب�سوت  »�سارة«  همهمت  هناك.  ال�سوارع  اأحد  في  اأخــرى 

بينما اأكملت �سقيقتها ال�سغرى كوب ال�ساي الذي كان في يدها. 

اأمام باب قاعة الدرا�سة  في تلك اللحظة جاء �سوت »ليلى« من 

حما�سية  ب�سورة  الجميع  فتدافع  ال�ستراحة،  وقت  انتهاء  معلناً 

لموا�سلة ما تبقى من الور�سة  التنويرية في يومها الأول.

كانت القاعة م�ستطيلة ال�سكل، �سبه مظلمة، لكنها اأعدت جيدا 

لحت�سان الور�سة. في هذا المكان، الذي يقبع داخل اأحد فنادق 

العا�سمة ال�سودانية الخرطوم، يجل�ص عدد من الالجئين، يحملون 

دفاتر واأقالما واأحالما ل تحدها حدود. 50% منهم تحت �سن الـ 

١7 عاما، هربوا من اأريتريا، واآخرون جاوؤوا من اإثيوبيا. جزء كبير 

منهم ظلوا لأكثر من ثالثة اأعوام في مع�سكرات الالجئين. واليوم 

رغم  الطويل  الم�سوار  هذا  نهاية  من  اقتربوا  قد  باأنهم  ي�سعرون 

م�سحة الإرهاق التي تظلل مالمحهم ال�ساحبة.

التهيئة للعي�س في األمانيا  في الن�سف الأخير من �سهر نوفمبر 

20١5 ، وخالل خم�سة اأيام متتالية، اأقيمت هذه الور�سة التنويرية 

مع�سكرات  من  األمانيا  اختارتهم  الذين  لالجئين،  الخرطوم  في 

الالجئين بال�سودان لأول مرة منذ زمن طويل. تم ت�سميم وتنظيم 

اإلى  هذه الور�سة بوا�سطة معهد غوته في ال�سودان، وهي تهدف 

تهيئة هوؤلء الالجئين للحياة الجديدة التي تنتظرهم في األمانيا.

 جزء كبير من هوؤلء الالجئين مروا بظروف حياتية �سعبة، 

�سواء هنا بال�سودان اأو في بلدانهم الأم. فبداية م�سوار جديد هو 

خا�سة  جداً،  مرهق  الم�ستقبل  في  والتفكير  ثقيل،  نف�سي  عبء 

الأ�ستاذة بمعهد غوته  الطيب«  الما�سي موؤلما. »�سوفي  كان  اإذا 

ومن�سقة الور�سة التنويرية تقول: „في هذه الور�سة يتمحور عملنا 

في  حياتهم  ت�سيير  كيفية  على  الالجئين  هــوؤلء  م�ساعدة  حول 

الأ�سعب  لأنها  هناك،  الأولــى  الأ�سابيع  على  بالتركيز  األمانيا، 

نف�سياً وذهنياً“. فقد تم ت�سميم هذه الور�سة من اأجل اإزالة القلق 

التي  المعلومات  من  قدر  اأكبر  „توفير  مراعاة  مع  البدايات،  من 

ب�سورة  هناك  حياتهم  مزاولة  اأجــل  من  الالجئون  اإليها  يحتاج 

طبيعية“.

تم توزيع الم�ساركين على فترتين، �سباحية وم�سائية، وي�سرف 

على تدري�سهم اأربعة اأ�ساتذة من معهد غوته. الدرا�سة كانت بلغتين، 

هوؤلء  من  كبيرا  عددا  لأن  العربية،  باللغة  ف�سل  هنالك  كان  اإذ 

الالجئين يتحدثون اللغة العربية ل�ستقرارهم لفترات طويلة في 

ال�سودان. اأما الف�سل الآخر فكانت الدرا�سة فيه بلغة »التغرينجا«، 

اأريترية  الجن�سية  األمانية  وهي  »يوديت«  الأ�ستاذة  عليه  وت�سرف 

الأ�سل، تم ا�ستقدامها لهذه الور�سة من األمانيا لكي تقوم بتدري�ص 

 الالجئين الأريتريين الذين ل يتحدثون �سوى لغتهم الأم »التغرينجا«. 

اللغة  اأ�سا�سيات  على  يومي  تدريب  على  الور�سة  برنامج  احتوى 

مو�سوعات  الخم�سة  الأيــام  مــدار  على  تناولت  كما  الألمانية، 

المدن  العا�سمة،  (ال�سكان،  األمانيا  في  الحياة  كطبيعة  كثيرة 

الكبرى، الثقافة، العادات والتقاليد). كذلك تم تزويد الم�ساركين 

المدنية،  الحقوق  والإقــامــة،  الألماني  القانون  عن  بمعلومات 

المعامالت الم�سرفية، ال�سكن والتنقل والت�سالت والدرا�سة. 

القلق والإرهــاق النف�صي  عندما �سرعت »يوديت« في عملها 

بالجديد  لي�ص  مجالً  تطاأ  كانت  التنويرية،  الور�سة  فريق  �سمن 

غاية  في  نف�سية  تجربة  مــرة  لأول  تخو�ص  لكنها  تماماً،  عليها 

األمانيا  في  „عملت  بالقول:  البداية  تلك  ت�سف  وهي  ال�سعوبة. 

كمّدر�سة لأكثر من خم�سة اأعوام، ولكنني هنا الآن اأقوم بتدري�ص 

اأبناء بلدي باللغة المحلية، اأنا اأعرف تماماً ما ي�سعرون به... ، فاأنا 

اأي�ساً كنت لجئة ..“. 
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كان الف�سل الم�سائي لالأ�ستاذة »يوديت« ي�سم 23 م�ساركا، وهو 

قوام ثالثة اأ�سر باأطفالها، بالإ�سافة اإلى بع�ص ال�سباب وال�سابات. 

والكثيرون منهم ل يعرفون عن األمانيا اأي �سيء. بيد اأن ما يتفقون 

عليه جميعاً هو اأنهم هاربون من تاريخ ثقيل مليء بالخيبات، لذا 

جل ما يهمهم الآن هو اأن ينعموا بحياة كريمة في البلد الجديد. 

وخالل الور�سة تم طرح �سوؤال حول مخاوفهم من الحياة في 

المجتمع،  في  الندماج  حول  تتراوح  اإجاباتهم  فكانت  األمانيا؟ 

تعلّم  اأطفالهم،  تربية  ال�سداقات،  تكوين  ال�سكن،  العن�سرية، 

اللغة، ال�سفر وحرية التنقل وممار�سة ال�سعائر الدينية. كما كانوا 

يرغبون في معرفة المزيد حول كيفية تعامل الألمان معهم، هل 

�سيتم الترحيب بهم؟ وكيف يمكنهم التوا�سل وهم ل يعرفون اللغة 

الألمانية؟

اأ�صباب اللجوء  

يمر  ل  اإذ  للجوء،  كبيرة  موجات  من  الإفريقية  القارة  تعاني 

عقد على اإفريقيا دون ظهور ن�سب متفاوتة في اأعداد الالجئين. 

ومن الأ�سباب التي تقف وراء خروج النا�ص من بالدهم، الم�ساكل 

دول  من  عدد  في  تندلع  التي  الداخلية  وال�سراعات  ال�سيا�سية 

جنوب ال�سحراء. كما لعبت م�سكلة الجفاف والت�سحر وا�ستمرار 

التدهور البيئي والمجاعات والكوارث الطبيعية، كالتي حدثت في 

عام ١٩84، دورا كبيرا في موجات الهجرة هذه.

ال�ستينات  في  حدثت  التي  الأهلية،  الحروب  اأفــرزت  كذلك 

وال�سبيعينات في كل من رواندا وبوروندي واأوغندا وت�ساد وزائير 

واأخيراً ال�سودان، عددا كبيرا جداً من الالجئين.

عبر  الأم،  بلدانهم  اإلــى  الالجئين  معظم  عــودة  من  وبالرغم 

فترات متفاوتة منذ مطلع الت�سعينات، ظلت م�سكلة الالجئين في 

اإفريقيا اإلى يومنا هذا مو�سع التفجر في كل حين. وما لم يحدث 

فلن  لالجئين  الم�سدرة  الــدول  تلك  في  جذري  �سيا�سي  اإ�سالح 

يتوقف النا�ص عن البحث عن مالذات اآمنة.

الالجئون في ال�صودان  

في  جديدة  داخلي  نــزوح  حركة  بــرزت  الأخير  العقد  خــالل 

ال�سراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل  ال�سودان، ناجمة عن 

الأزرق. فقد �سهدت البالد في الفترة الممتدة من يناير/ كانون 

الثاني اإلى اأغ�سط�ص/ اآب من عام 20١4 نزوح حوالي 400٫000 

�سخ�ص جديد.

النزوح في البالد،   ولكن مع هذه الأرقام الكبيرة في حركة 

وهو  اللجوء.  وطالبي  الالجئين  من  عــددا  ال�سودان  ي�ست�سيف 

ي�ست�سيف حالياً ١67٫000 لجئ وطالب لجوء في �سرق ال�سودان 

وان�سم  والأثيوبيين.  الأريتريين  من  اأغلبهم  والخرطوم،  ودارفــور 

اإليهم موؤخرا لجئون من �سوريا. ومن المرجح اأن يرتفع هذا العدد، 

�سهر  كل  يعبر  الالجئين  ل�سوؤون  المتحدة  الأمم  لمفو�سية  وِوفقا 

اأكثر من 4 اآلف اإريتري الحدود اإلى اإثيوبيا اأو ال�سودان ب�سكل غير 

نظامي. وت�سير التقديرات اإلى اأنه بحلول نهاية عام 20١5، و�سل 

عدد الالجئين وطالبي اللجوء في البالد اإلى ١60٫000 �سخ�ص.

وفى يناير/ كانون الثاني 20١4 بداأت المنظمة الدولية للهجرة 

لالأمم  ال�سامية  المفو�سية  مع  وبالتعاون  ال�سودان  في   (IOM)

المتحدة ل�سوؤون الالجئين (UNCHR) وبالتن�سيق مع اإدارة الهجرة 

مغادرة  بتي�سير  الــدولــي،  الخرطوم  مطار  و�سلطات  والأجــانــب، 

2553 لجئاً ومهاجراً من ال�سودان لإعادة توطينهم فى ١3 دولة 

حول العالم.

 عبد ال�صالم الحاج   باحث ومحرر رقمي ومدون من ال�سودان، ع�سو 

�سبكة مدونات عربية، يعي�ص في الخرطوم.
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I ل اأ�صعر اأني لجئ اأو مهاجر اأو قدمت اإلى مكان غريب ل اأح�س فيه 

بوجودي. ل اأ�صدق الأوراق والبطاقات الألمانية الممنوحة لي بعيد 

و�صولي، والتي �صنفتني »لجئًا وفق قانون رقمه ٢٢«. ل اأ�صدق اأي�صا اأني 

اأعي�س حاليا في ماأوى م�صترك مع عائالت اأخرى. اأ�صدق فقط اأني �صعيد 

هنا في اأر�س الراين، غير مكترث لأي ت�صنيفات اإدارية وقانونية.

    

ل�صت الجئا وال مهاجرا

العودة اإلى كنف بيتهوفن

MOHAMAD ALASFAR  محمد الأ�صفر

باأولى  قمت   ١٩7٩ عــام  ففي  جــدا.  قديمة  األمانيا  مع  حكايتي 

ع�سقتها  التي  بون،  كانت  الأولــى  ومحطتي  ــا،  اأوروب اإلى  رحالتي 

�سغيرة  كتّيبات  عدة  قــراأت  �سبيا،  كنت  فعندما  بتهوفن.  ب�سبب 

لأعالم في الفن والأدب كان من �سمنهم بتهوفن. وذات يوم في 

ح�سة التعبير كتبت مو�سوع اإن�ساء عن مو�سيقانا ال�سعبية في حي 

الوحي�سي ببنغازي، وتطرقت فيه لحياة بتهوفن العاطفية والعملية 

اأ�ستاذ  ال�سوري  العربية  اللغة  مدر�ص  �سممه.  خا�سة  وال�سحية، 

ربيع، لفتت نظره المقالة ــ الإن�ساء ف�ساألني:

- هل حقا تعرف بتهوفن و�سمعت مو�سيقاه؟

- اأعرفه من خالل الكتب، قراأت عن مو�سيقاه فقط، واأ�سفت: 

ربما اأكون قد �سمعتها في اأحد الأفالم دون اأن اأعرف اأنها لبتهوفن.

في اليوم الثاني اأح�سر لي �سريط كا�سيت به بع�ص �سيمفونيات 

اأ�سعرني  وانت�ساء  وحــب  ب�سوق  و�سمعته  للبيت  عــدت  بتهوفن. 

بق�سعريرة مختلطة بفرح وبكاء.

كولن  فرانكفورت  بنغازي  ــ  بون  اإلى  و�سلت  خريفية  ع�سية 

جوا ــ با�ص �سغير رمى بي و�سط بون. اأول �سيء �ساهدته تمثال 

لبتهوفن بردائه ال�سبيه باأردية الفال�سفة الإغريق و�سعره المتماوج 

كثيرة  تماثيل  كانت  واحــدا،  تمثال  يكن  لم  حقيقة  مجنون.  كليل 

متنوعة، راأ�ص، ج�سد كامل، ن�سف ج�سد، المطاعم اأمامها التمثال 

قرب  تجد  بالمدينة،  البيوت  بع�ص  في  وحتى  والحانات،  نف�سه، 

اأكرة الباب نق�سا معدنيا لبتهوفن.

الفندق الذي اكتريت غرفة فيه بخم�سين ماركا ا�سمه �سافوي، 

ذاهب  واأنــا   ،20١5/١2/3١ يوم  م�ساء  لكن  اأره،  لم   ١٩7٩ منذ 

الراين  ونهر  والم�سرح  الج�سر  قرب  ال�سنة  راأ�ص  بليلة  لالحتفال 

وجدته يميني، لم يتغير في الفندق اأي �سيء! وقفت اأمامه متطلعا 

لالألعاب النارية المطلقة في ال�سماء، وقلت: الزمن فعال يجري، 

معي نقود، ول اأنوي العودة للماأوى ليال.

�ساألت عاملة الري�سب�سن، اأريد غرفة.. هل لديك حجز؟، نعم. 

ا�سمك لو �سمحت؟، واأخذت تتطلع اإلى �سا�سة الكومبيوتر، رفعت 

راأ�سها مبت�سمة وقالت ا�سمك غير مدّون؟ عفوا متى حجزت، منذ 

اأنت  هل  �سحكت..  هنا،  �سكنت  عندما   ،١٩7٩ عام  طويل،  زمن 

�سكران.. ل.. طبيعي.. دفعت لها بمجلة بانيبال.. بها ن�ص »العودة 

اإلى بون«، اأعطيتها المجلة، واأ�سرت اإلى تطرقي اإلى فندق �سافوي، 

قراأت عدة �سطور، عظيم، عظيم، تعال اإلى هنا، ماذا ت�سرب؟

لم تكن الموظفة جميلة، خا�سة ج�سمها الذي غزته ال�سمنة 

في اأكثر من مو�سع، لكن ليلة راأ�ص ال�سنة ينبغي اأن تقول لأي �سيء 

اأنت جميل ولطيف ورائع وممتع و�سنة جديدة حلوة، اإياك واإيذاء 

الم�ساعر في تلك الليلة باأي �سكل كان.

عزف غيتار ي�سل م�سامعي، عزف ناعم جدا، ينت�سلك من اأي 

خ�سونة اأذى. اأخرجت راأ�سي من النافذة، فتاة تعزف على الغيتار 

وتم�سي بر�ساقة، العزف ما�سيا اأمر �سعب، لكن هناك من يمار�ص 

حياته ما�سيا، يدخن، يفكر، يتبول، ياأكل، يحلم، ينام، اأي�سا يمار�ص 

الجن�ص اإن وجد ج�سدا على مقا�ص خطوته وطوله. اأطلت النظر 

في الفتاة، تعزف وتم�سي ببطء، كاأن المو�سيقى تحرك قدميها، 

موؤخرتها الم�ستديرة تهتز كنغم، على ظهرها حقيبة �سغيرة ومن 

كتفها يتدلى حزام به �سندوق الغيتار. ما عدت اأحتمل الم�ساهدة، 

نزلت �سريعا. 

�سارع  اإلى  انعطفت  قد  كانت  تم�سي،  كانت  حيث  اأجدها  لم 

اآخر، ل �سوت غيتار حاليا اأ�سمعه، اللحن اأ�سعر اأني قد �سمعته من 

قبل، ربما لبتهوفن، لماذا اأنزلتني المو�سيقى من غرفة الفندق ثم 

�سمتت، هل اأ�سابها البكم، كما اأ�ساب بتهوفن ال�سمم، ما علينا.. 

الفنانون دائما حوا�سهم الظاهرية معطوبة، فلنوا�سل اقتفاء الأثر 

بحا�سة الأمل، اآه.. ربما توقفت الفتاة لإ�سعال �سيجارة، اأو �سرب 

�سدى  عبر  اللحن  اأثــر  اقتفاء  من  ولبــد  الأمــل،  اأفقد  لم  قهوة، 

الخيال. 

اأكيد،  بعيد  مكان  من  ياأتي  الآن،  جدا  �سعيفا  ي�سل  العزف 

اأ�سوات البا�سات ت�سو�سه قليال فيغيب تماما، اأرفع راأ�سي وفمي 

اإن  اإلى قطرات مطر، يعود العزف ما  اإلى ال�سماء كديك ين�ست 

يبتعد البا�ص عن المحطة، اللحن بداأ يرتفع، ودقات قلبي ترتفع، 

المحيطة  ال�سوارع  كل  في  اأهوج  ب�سكل  اأطلقتها  التي  وخطواتي 
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الراب�ص  بتهوفن  تمثال  تحت  واقفة  البنت،  وجدت  اأكثر..  ت�سرع 

الأر�ــص،  على  مرمية  ظهرها  حقيبة  العتيق،  البريد  مبنى  اأمــام 

و�سندوق غيتارها مفتوح يبت�سم لل�سماء، كنت �سعيدا جدا، عرفت 

اأوتارها  في  اأناملها  في  واثقة  مو�سيقاها، هي  ب�سبب  �سعيد  اأني 

في روحها، ابت�سمت لي فاِلتة عيونها الزرقاء في عيني ووا�سلت 

العزف.

اأ�سهر، كنت  اأياما جميلة، حوالي ثالثة  الفتاة  ع�ست مع تلك 

�سغيرا اآنذاك، ١7 �سنة تقريبا. لم اأمكث بعدها في األمانيا طويال، 

م�ستعلة  �سيئا، حــرب  اآنــذاك  البلد  مــزاج  كــان  ليبيا.  اإلــى  عــدت 

الحرب  القذافي في  بهم  المدار�ص يزج  ليبيا وت�ساد، �سباب  بين 

الديكتاتور  لدعم مغامرات  كله م�سخر  الإعالم  فيذبحون هناك، 

اآنــذاك  محبطا  كنت  العالم.  اأنحاء  كل  في  والإرهابية  الحربية 

حرب  في  وجيران  اأ�سدقاء  عدة  لموت  واأي�سا  حبيبتي،  لفقدان 

في  الديكتاتوري  النظام  نفذها  ميدانية  اإعــدامــات  وفــي  ت�ساد 

ال�ساحات والمالعب ونقلها في التلفاز مبا�سرة!

وعندما هاجمنا الظالم في ليبيا، هربنا في النهار، تنقلنا من 

مكان اإلى اآخر واختفينا لدى اأقارب لنا في غرب البالد. لم تكن 

فكرة الهجرة واردة لدينا، نحب ال�سفر لكن نحب العودة اإلى ليبيا 

اأكثر واإلى مدينتنا بنغازي بالذات. بقينا في م�سر �سنة واأكثر ثم 

اإلى  عدنا  ثم  الزمن  من  فترة  ليبيا  مدن  معظم  في  بقينا  عدنا. 

بنغازي، لي�ص لدينا عنوان ثابت، في كل مكان يوجد من يتر�سدنا، 

ا�سطررنا اأن نغادر ليبيا من جديد. قلت لأ�سرتي اإن كنتم تريدون 

الذهاب اإلى األمانيا فاأنا موافق، بلد اآخر ل. الكل تحم�ص لل�سفر 

تخطي  في  نجحنا  لكن  وممال  �سعبا  الطريق  كان  األمانيا.  اإلــى 

وانتظرنا  تون�ص،  في  الألمانية  لل�سفارة  الأوراق  قدمت  ال�سعاب. 

�ستة اأ�سهر حتى جاءت الفيزا. تعبنا كثيرا في ال�ستة اأ�سهر هذه 

اأثق  اأنا  الأ�سدقاء.  وت�سولت من  اأنفقنا كل مدخراتنا  تون�ص.  في 

في اأن الألمان �سيوافقون، لكن اإجراءاتهم بطيئة، علينا اأن ن�سبر، 

لم نفقد الأمل، كما لم اأفقد اللحن القديم الذي اأعادني اإلى هنا 

من جديد.

وكذا  كذا  اإنــك  الخارجية  لنا  قالت  لي  يقولون  ال�سفارة  في 

ونحن ن�سدقك وندعمك. ال�سلطات الألمانية منحتني �سك ثقة، 

اإن اأردت الكذب يمكنني اأن اأكذب لكن قلت لهم الحقيقة، كتبت لهم 

عن حالتي ب�سدق. اأحب اأن اأ�سل اإلى اأهدافي على �سعاع الحقيقة، 

حتى واإن كان ك�سول اأو بطيئا. عدة اأ�سدقاء تح�سلوا على لجوء 

يقبل  اأكتبه حتى  اأو  اأقوله  لقنوني كالما كي  ولهم تجارب قديمة 

اللجوء، لكن لم اأفعل. اأعرف اأن األمانيا تحترم ال�سادقين وتقدرهم 

وتفتح لهم قلبها. كان كالمي �سعيفا اإلى حد ما في المقابلة في 

تون�ص، لكنه الحقيقة المو�سوعية. 

محمد  هاتفيا.  ال�سفارة  بي  ات�سلت  الموافقة  و�سلت  عندما 

والفيزا  قبل  اللجوء  مبروك  �سحيا  تاأمينا  معك  اح�سر  تعال 

الباب دخلت، كل  لل�سفارة كما كل مرة، فتحوا لي  و�سلت. جئت 

خلف  من  كري�ستينيا  الموظفة  لي  اأ�سارت  مبت�سمون،  الموظفين 

بعد  المراجعين.  بع�ص  اإجــراءات  ينهوا  حتى  اأنتظر  اأن  ال�سباك 

ذلك جاوؤوا كلهم اإلى �سباك واحد و�سلموني جوازات ال�سفر وكلهم 

بالن�سبة  �سعبا  الموقف  وكان  كثيرا  وهناأوني  ومبت�سمون  فرحون 

لي، بل اإنه غير محتمل. تذكرت حبيبتي الألمانية القديمة عازفة 

يكن  لم  قلبي  بينما  به  اأترنم  وبــداأت  لحنها  وا�ستدعيت  الغيتار، 

يدق.. كان يبكي.

و�سلنا اإلى مطار كولن بون، ل �سديق في ا�ستقبالنا. اأ�سدقاء 

وعدوني  ومرا�سالت  توا�سل  بيننا  كان  قبل  من  اأعرفهم  بون  في 

قد  كنت  عني.  تخلوا  حقيقة  �سفري  �سار  عندما  لكن  بالدعم، 

اأر�سلتها  يــورو   300 �سوى  معي  لي�ص  لليلتين،  فندق  في  حجزت 

بوابة  من  وخرجنا  ال�سفر  جــوازات  ختمنا  األمانية.  �سديقة  لي 

الجوازات والجمرك كي نكتري تاك�سي للفندق. وجدنا �سابا هنديا 

يحمل لفتة مكتوبا عليها عائلة الأ�سفر. قلت له نحن، تبعناه، قاد 

بنا اأتوبي�سا �سياحيا فخما، اأتوبي�سا مريحا، فتح على اأغنية هندية. 

ابنتى »مهجة« تحفظها، �سبق اأن �سمعتها في م�سل�سل هندي. بداأت 

تغني مع الأغنية. ابت�سم الهندي ال�ساب وارتفعت األفتنا.

م�سوؤول  وجدنا  �سترا�سه.  كولن  �سارع  في  مــاأوى  اإلــى  نقلنا 

اأعطانا غرفتين كبيرتين تفتحان  رحب بنا. وقعنا على ورقة، ثم 

على بع�سهما بع�سا بهما تدفئة واأغطية. كان الوقت م�ساء، وكنا 

منهكين من ال�سفر. في الطائرة لم يقدموا لنا اأكال، كان معنا زميتا 

وحليب.  وتمر  زيتون  وزيت  والزيت)  بالماء  يعجن  ليبي  (طحين 

اأكلنا من هذا الزاد الليبي ونمنا جميعا جنب بع�ص. وفي ال�سباح 

خرجنا اإلى ال�سوارع، اإلى الحياة.

 محمد الأ�صفر   روائي ليبي يقيم حاليا في مدينة بون باألمانيا.
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I لم تكن الأعوام الخم�صة ال�صابقة ب�صهلة، فالحياة ل تعود اإلى �صابق 

عهدها حين تخ�صر منزلك واأ�صدقاءك، وفوق كل �صيء تفقد الوطن. 

والتحول من مواطن اإلى لجئ يحدث تدريجيا. بيد اأني لم اأدرك ذلك 

فورا، اإذ كنت اأتنقل كثيرا داخل �صوريا وفي تركيا اأي�صا.

    

الرحلة المجنونة

المخاطرة الأخيرة

NOUR KELZE  نور كلزي

 20١2 منت�سف  في  منزلي  غادرت 

ولم اأعد اإليه حتى الآن. ولم يفقدني 

التنقل في �سوريا الإح�سا�ص وكاأنني 

في المنزل، حتى عندما كنت اأبتعد 

عنه، اإذ بقيت �سمن حدود النتماء. 

ال�سيوف  فم�سطلح  تركيا  في  اأمــا 

باأنني ل�ست  ال�سوريين كان يوهمني 

ل�ست  الحقيقة  فــي  فــاأنــا  لجــئــة، 

ــة. ولـــم يكن  ــخــورة بــكــونــي لجــئ ف

اتخاذ قرار المغادرة �سهال، بيد اأن 

الطريق اإلى اأوروبا اأ�سبح اأ�سهل من 

الطريق اإلى داخل �سوريا.

�صبع دول قبل ال�صتقرار  

„فقط“  دول  �سبع  الخريطة:  اأفتح 

تف�سلني عن ال�ستقرار الذي اأبحث 

يجب  بل  فح�سب،  هذا  لي�ص  عنه. 

بالقليل  لي�ص  المال  توفير مبلغ من 

اأي�سا، لكني كنت اأقول لنف�سي: ل يهم. األفا دولر اأمريكي فقط هو 

مبلغ �سراء حياة بعد كل هذا الموت.

لم اأكن اأفكر في الغرق عندما انتظرت على ال�ساطئ في نقطة 

القارب  في  المهربون  كد�سنا  عندما  به  اأفكر  ولــم  التهريب. 

الوقت  اأراقب  فقط  كنت  الأمــواج.  بين  نهيم  وتركونا  المطاطي 

من  والأطــفــال  الن�ساء  و�سرخات  بالمياه  القارب  امتالأ  بينما 

الرجال  قام  الركاب.  نحن  اإلينا،  طريقها  وجدت  التي  الأمــواج 

التي  مقتنياتهم،  من  تبقى  ّعما  تخلوا  للبحر.  القرابين  بتقديم 

جمعوها على مر ال�سنين لتكمل معهم الم�سوار في حياة جديدة 

اأن  علينا  نغرق.  األ  يجب  فقط  �ساعة  ن�سف  النجاة.  اأجل  من 

كم  لكن  ن�سل،  حتى  فقط  �ساعة  لن�سف  التوازن  على  نحافظ 

الأبدية. وكاأنها  ون�سف م�ست  �ساعتان  يمر طويال.  الوقت   كان 

ارتمينا جميعا على ال�سواطئ اليونانية. ثمة من بكى من �سدة الفرح 

غير م�سدق اأنه ليزال على قيد 

ي�سحكون  كانوا  اآخــرون  الحياة، 

تغلبوا  لأنهم  هي�ستيرية  بطريقة 

ي�سارع  فال�سوري  الــمــوت.  على 

 الموت مئات المرات ولكنه يجد طريقه للحياة في نهاية المطاف. 

كنت اأعلم اأن الرحلة قد بداأت للتو ولكني لم اأدرك مدى الم�سقة 

ب�سيء في  اأفكر  لم  اإلى هدفي.  اأ�سل  تنتظرني حتى  التي كانت 

تلك اللحظة، كنت �سعيدة لأن اأخطر جزء من الرحلة قد اأ�سبح 

خلفي.

يوم الح�صاب  

يوم  م�ساهد  من  وكاأنه  م�سهد  في  الحدود  على  الب�سر  ا�سطف 

الح�ساب. من بلد اإلى بلد، رجال ون�ساء واأطفال و�سيوخ ي�سيرون 

لفتة تر�سد الالجئين اإلى مركز 

ال�سليب الأحمر في برلين.

Photo: Achim Wagner 
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في  ح�سرنا  تم  جــديــدة.  حياة  في  ــل  الأم عن  البحث  رحلة  في 

القطارات في الم�ساحات التي كانت متوفرة؛ في الممرات ال�سيقة 

بين الكابينات. وحتى في المناطق التي تف�سل قاطرة عن اأخرى 

اأكواما من الأج�ساد الب�سرية ارتمت وافتر�ست الأر�ص  كنت تجد 

من التعب والإرهاق.

وفي كل نقطة حدودية انت�سرت قوافل الم�ساعدات من مالب�ص 

اأي�سا.  ال�ساخن  ال�ساي  لنا  يقدمون  المتطوعون  كان  وبطانيات. 

تكن  ولم  المتطوعين  من  الكثير  هناك  يكن  لم  �سربيا  في  ولكن 

العراء في �سفوف  نقف في  اأن  كان علينا  �سيئا.  تنظم  ال�سرطة 

بع�ص  الم�سنين.  اأو  لالأطفال  اأو  للن�ساء  اأولوية  ل  المطر.  تحت 

العائالت ق�ست ثالثة اأيام في النتظار قبل اأن تنطلق اإلى الوجهة 

القادمة.

تنقلنا عبر البالد قاطعين عر�سها بالقطارات، وعند الحدود 

مو�سحا  ويكررها  واحــد  �سف  اأي  لين“  „ون  ال�سرطي  ي�سرخ 

الحدود  نقطع  كنا  الأقــدام  على  م�سيا  يديه.  با�ستخدام  المعنى 

الفا�سلة تحت المطر والغيوم „ون لين، ون لين“.

وفي هنغاريا ا�سطررنا للغو�ص في م�ستنقع وحل قرب ه�سبة 

عجوز  كانت  كيف  بعد  عن  مراقبة  ال�سرطة  �سيارة  عليها  وقفت 

الأميال.  هذه  كل  قطع  محاولة  في  الزهري  عكازها  على  تتكاأ 

وفي اأحد الطوابير ت�ساركنا ق�س�ص الرعب والنجاة عن الرحالت 

البحرية في القارب المطاطي. لم يعد البحر يحمل نف�ص المعنى 

الرمال لما  البحر ونكره  اأ�سبحنا نكره  وال�سورة لكل من قطعه. 

تركته من اآثار في الذاكرة. لم اأ�سعر حينها كما اأ�سعر الآن عندما 

الو�سول،  هاج�ص  عليك  ي�سيطر  الطريق  على  الرحلة.  في  اأفكر 

فاأنت ل تفكر اإل في المرحلة القادمة، البلد التالي، والقطار الذي 

�سيحملك عبر اأرا�سيه. اأنت ل ت�سعر بالتعب اإل بعد الو�سول. 

الكاميرا والموت والثورة  

اكترث  اأكن  لم  ال�سورية  الثورة  بداية  في  الكاميرا  عندما حملت 

للموت. كان دافع اإي�سال ال�سورة للعالم الخارجي كافيا لي. اأربع 

�سنوات كنت اأرافق الكاميرا والموت في كل خطواتي حتى جاءت 

له  يعد  ولم  الموت  كثر  عندما   20١5 عام  في  الفا�سلة  اللحظة 

ظل  �سوؤال  �سيء؟  اأي  يغير  لن  موتي  دام  ما  اأمــوت  لماذا  معنى. 

يراودني في كل مرة اأحاول فيها اإيجاد طريقي اإلى داخل �سوريا.

وطن  عن  الالجئين  نحن  نبحث  ال�سفر،  قرار  نتخذ  فعندما 

جديد، فوطننا لم تعد فيه فر�سة للحياة، اأ�سبح الموت يتقا�سمه 

بب�ساطة. وغريزة البقاء هي التي دفعت اأعدادا كبيرة من النا�ص 

للقيام بهذه الرحلة المجنونة، بهذه المخاطرة الأخيرة. 

األمانيا وبيروقراطية الأوراق  

اأتنقل من مكان  اأ�سهر، ومازلت  األمانيا منذ �ستة  اأنا ذا في  وها 

اإلى اآخر. وعندما و�سلت لم اأكن اأدرك �سعوبة العي�ص في الفراغ 

القانوني، فقد �سدمتني بيروقراطية الأوراق. قطعة �سغيرة من 

العمل.  عن  والبحث  والتنقل  التحرك  حرية  الآن  تمنحني  الورق 

التخبط وقلة التنظيم في بلد التنظيم واأكوام الأوراق على مكاتب 

„يجب  الموظفين تو�سح حجم ال�سغط على الحكومة الألمانية. 

عليك اأن تتحلي بال�سبر فاأعداد الالجئين في األمانيا كبيرة“. كان 

هذا هو الجواب الذي اأ�سمعه لأي �سوؤال اأطرحه.

�سالة  وفــي  األمانيا  اأطــراف  على  نــاٍء  مكان  في  الآن  اأ�سكن 

اأ�سوات  ال�سندوق رقم ت�سعة. تطاردني  فاأنا من �سكان  ريا�سية. 

الطائرات والق�سف في الالوعي لتك�سف عن نف�سها اأثناء النوم. 

وجدت نف�سي في �سوريا اأختبئ مع كاميرتي وراء حائط المدر�سة 

وتعود  المجاور  ال�سارع  تق�سف  كانت  التي  الحربية  الطائرة  من 

�سوادا  واأرى  المدر�سة  على  المتفجر  البرميل  ولي�سقط  اأدراجها 

لأ�ستفيق.

بينما  الحياة  قيد  على  لأنني  يلومني  ذاتــي  من  جزء  �سيظل 

ليزال الأطفال يموتون من الجوع والق�سف والبراميل المتفجرة. 

ففي 20١6، وبعد خم�ص �سنوات على انطالق الثورة، ما زال العالم 

ينظر اإلينا كاأرقام. لقد كنا اأعدادا من الجثث ولكننا اأ�سبحنا الآن 

اأعدادا من الالجئين.

  نور كلزي   من مواليد ١٩88 حلب، �سوريا. حا�سلة على اإجازة في 

الأدب الإنجليزي من جامعة حلب. مع بدء الثورة ال�سورية اأ�سبحت 

م�سورة �سحفية توثق الأحداث في �سوريا لوكالة رويترز لالأنباء. وفي 

20١3 حازت على جائزة ال�سجاعة لل�سحفيات.
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I برلين مكان جميل، معقد وهائل، مليء بالحتمالت 

والخيارات. اأدرك ذلك تماما، لكن ما يزعجني حقا، هو اأنه 

علي اأن اأزعم باأنني في و�صع ممتاز، ما يدخلني  في حالة 

�صبات وبالدة، تظهر عوار�صها في المتناع عن فعل ما يبعث 

على البهجة، كما لو اأن المكان �صيق، محدود وم�صتهلك 

اإلى حد الإ�صابة بالقيء اأحيانا.

    

„تكنيك الب�صلة“
الرتطام بالمنفى

DOHA HASSAN   صحى ح�صن�

اأمــرا  المنزل  مــن  الــخــروج  يعد  لــم 

�سبقني  ــن  م ــي  لــقــد حــذرن ــنــا.  هــّي

اآخــذ  لــم  لكني  المدينة،  هــذه  اإلــى 

لجاأت  الجد.  محمل  على  كالمهم 

اآلية  وهــي  الب�سلة“،  „تكنيك  ــى  اإل

موؤخرا.  لها  خ�سعت  التي  الــدفــاع 

كنزة  فوقها  �سيفية،  كنزة  ارتديت 

�ــســتــويــة، �ــســتــرة خــفــيــفــة، ومـــن ثم 

بنطال  فوقه  اأ�ــســود،  قطني  بنطال 

جينز و�سترة �ستوية ثقيلة. وكل تلك 

الطبقات المتناق�سة، من اأجل �سراء 

المدينة  هذه  ف�ستاء  �سجائر،  علبة 

الحقيقي لم يبداأ بعد. 

في  م�سرعة  اأ�سير  كنت  وبينما 

لمحت  غايتي،  نحو  الريح  مواجهة 

في  راأ�سي  طاأطاأت  قديما.  �سديقا 

يلفح  فال�سقيع  لتجاهله،  محاولة 

وجهي، ول مجال لالأحاديث العابرة 

اأحمر،  اأنفه  مني،  اقترب  ذلك.  في  اأنجح  لم  لكني  ال�سارع،  في 

ي�ساألني  كتفي،  على  يــده  ي�سع  ترتجفان،  المبت�سمتان  �سفتاه 

المجبولة  الهاربة  الإجابات  تلك  خطى  على  اأجيبه  الحال،  عن 

باإيجابية م�سطنعة باأنني على خير ما يرام. 

هذا النوع من الأجوبة غالبا ما يخت�سر جملة من الأحاديث 

العابرة. لكن ال�سديق يتجاهل اإ�ساراتي  ويم�سي في �سكواه موجها 

كلماته نحوي. اأكمل حديثه „الغربة �سعبة والمنفى ل�سه اأ�سعب، 

١5 �سنة كل ما فكر حالي تعودت، برجع من ال�سفر“. اأحدق في 

�سوي  „�سوي  مجددا،  يبت�سم  كتفي،  تخترق  وهي  المتجمدة  يده 

بتتعودي، البرد هون مو متل البرد ببالدنا، اأديه �سرلك هون؟“.

المنفى الثاني  

اأكثر من ن�سف عام م�سى على منفاي 

عن  غريبة  ــام  الأيـ تلك  تبدو  الثاني. 

ذاكرتي القريبة، فالإح�سا�ص بالوقت لم 

يعد جليا. فجرت اآلية الدفاع جملة من 

الإ�ستراتيجيات النف�سية التي لم اأخترها ب�سكل واٍع. بات النكران 

لكل ما هو مرتبط بـ „بالدنا“، ثقبا اأ�سود في مقيا�ص الزمن عندي. 

الثقب الذي اأحدثه انكما�ص خاليا مركز الإدراك المتعلق بالزمن 

ال�سدمات  ل�سغط  تعر�سها  بعد  بع�ص،  على  بع�سها  راأ�سي  في 

الكثيرة، لي�سبح اإدراكي للوقت م�سوها تماما كما ذاكرتي.

لوحة اإر�سادات موؤقتة في 

مركز »لغيزو« لت�سجيل 

الالجئين في برلين.

Photo: Achim Wagner
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مع  الأول  الرتطام  عند  بع�سها  نحو  الرا�سدة  ذواتنا  التفت 

ونعمل  نت�سكع  ناأكل،  واحــدة.  كبيرة  مجموعة  لن�سبح  المنفى، 

اإلى الألفة والحنو في مكان  �سوية. ت�سّدنا حاجة اأ�سيلة وبدائية 

غريب. يبدو اأننا راأينا في اأن قهر ال�سعور، الذي ل يطاق بالعجز 

والخوف في �ساحة اأكثر تعقيدا وات�ساعا مما اعتدنا عليه، ياأتي 

عبر اأن نكون جزءا من كل اأكبر ماألوف، ننغمر ون�سارك فيه اأكبر 

الذي  المقهى  لدينا  اأ�سبح  المنوال،  هذا  وعلى  الم�ستطاع.  قدر 

نعمل جميعا فيه، ن�ساطاتنا الم�ستركة التي نخطط لها كل �سباح 

واأم�سياتنا الطويلة، جميعنا معا، ل نفترق اإل ليال حين نعود اإلى 

و�سعيتنا الأولى/ الجنينية وننام.

لمجموعة  العتيادي  التجمع  من  قليلة  اأ�سابيع  م�سي  بعد 

الروتين  من  الأقـــدم  الــفــردان  ان�سحب  ق�سريا،  المهجرين  من 

الم�سترك ب�سكل عفوي، جراء دخولهما في مرحلة التاأقلم: مدر�سة 

التكيف  دافع  فكك  تدريجي،  وب�سكل  العمل.  عن  والبحث  اللغة 

المجموعة، لي�سبح كل منا، فردا وحيدا في ماهيته، عليه اأن ي�سع 

قدميه على الأر�ص، اأن يعتمد على نف�سه في كل �سيء، اأن ي�سبح 

كيانه الخا�ص منبع اإح�سا�سه بالأمان ال�سخ�سي، بدل من روابطه 

الأ�سلية ال�سائعة اأو تلك الم�ستن�سخة عنها.

رحلة اإجبارية جديدة 

ـ حيفا، الكويت، دم�سق ومن بعدها بيروت رحيل ق�سري،  الما�سيـ 

واحد تلو الآخر. كنت قد كتبت عند رحيلي الأخير، „في 8 ني�سان 

20١5، �ساأبداأ رحلة اإجبارية جديدة اإلى بلد اأوروبي. في ذاك البلد 

لبنان  قاطني  من  كانوا  معظمهم  كثر،  اأ�سدقاء  �ساأق�سده  الذي 

الجدد. اإذا غالبا ما �سيحمل المكان بع�سا من الألفة. لكنني اأعلم 

تماما اأن عملية الم�سابهة لن تنفع هناك، كل �سيء �سيكون مختلفا 

ردود  بف�سول  اأترقب  طويلة،  لمدة  �ساأغيب  المرة  فهذه  جــدا. 

فعلي النف�سية القادمة، و�سكل الحالة الدفاعية التي �ساأمار�سها 

تفّجر  تغّيرات  اإلى  تف�سي  الجديدة  الخ�سارات  اإن  يُقال  هناك. 

للظهور؛  المكبوتة  القديمة  بالم�ساعر  وتدفع  الكامنة  المرحلة 

التخلي..“. عن  الناتجة  الأحا�سي�ص  ت�سبه  التي  الم�ساعر   تلك 

اأكــون هناك، ومع هذا،  اأن  اأكــون هنا، في  اأن  ل رغبة لدي في 

ل بد اأن اأر�سي دعائم ال�ستقرار، ل بد اأن اأهداأ واأقترب رويدا 

رويدا من الواقع بكل تفا�سيله. لكن كيف لي اأن اأهداأ؟. فالمكان 

والزمان موجودان الآن ب�سبب ح�سوري فيهما، تفاعلي اللحظي 

تقبل  الموجود، علي  الحا�سر  لي من عي�ص  بد  ولأنه ل  معهما. 

يعودا  لم  موجودين،  يعودا  لم  الما�سي  في  والزمان  المكان  اأن 

ملكي اإل في ثنايا الذاكرة ال�سخ�سية التي علينا ترتيبها „ح�سب 

الأولويات“. 

الزمني  اإطــاره  من  والخروج  الما�سي  „اإنكار“  يبدو  وهكذا 

„�سرطا“ غير �سامن لمواجهة الحا�سر بح�ّص وجودي اأكثر عقالنية 

واأقل قلقا، لكن هذا بال�سبط ما يجعلني اأبدو قلقة على الما�سي 

اأكثر من اأي وقٍت م�سى.

هو درب نحو اتجاهين متعاك�سين، متقابلين، نحو الما�سي ونحو 

الم�ستقبل بتواتر �سارم، بينما يبقى الحا�سر مترنحا بين الوقائع 

والبالد  جهة  من  اأتيناها  التي  واللجوء  المنفى  بالد  في  اليومية 

اأخرى. في بالد  واأهلها من جهة  التي تركناها مجبرين  الأ�سلية 

 اللجوء يبدو الإن�سان معلقا بين �سماء الما�سي واأر�ص الم�ستقبل. 

الجمعة،  اليوم  الوجود.  مــزودج  حا�سٌر  „دومــا“  هنا  منفانا  في 

�سديقين  عر�ص  المنا�سبة  برلين،  المدينة  م�ساء،   ٩ ال�ساعة 

قديمين. خرجت من عزلتي وبخطوات مترددة توجهت نحو مكان 

الحتفال. �سيكون الكثير من الأ�سدقاء والمعارف القدامى هناك. 

القليلة  الدرجات  نزلت  الحا�سر.  في  الما�سي  مع  مواجهة  اإنها 

نحوهم: وجوه األيفة، مبت�سمة. ابت�سمُت، تراخت ع�سالت ج�سدي، 

خلعت كنزتي ال�ستوية، �سترتي، وبحما�ص اجتماعي مفرط، تنقلت 

بينهم اأحادثهم.

ماألوفة.  وجــوه  هاتفي:  �سا�سة  في  محدقة  لبرهة  توقفت 

مجتمعون.  هناك  جميعهم  بيروت،  في  الأ�سدقاء  اأر�سلها  �سورة 

نف�سه. على  ينكم�ص  بقلبي  �سعرت  م�سرعة،  الـــدرج  �سعدت 

�سغيرة،  طفلة  ووجه  اأي�سا،  ماألوفة  وجوه  اأخــرى،  �سورة  ت�سلني 

طفلتهما.  دم�سق  فــي  �سديقاي  اأنــجــب  ــى.  ــ الأول �ساعتها  فــي 

هاتفي  و�سعت  كلمتهما،  العري�سان  �سيلقي  �سديقي،  يناديني 

جميعا. ابت�سمنا  الح�سد،  بين  وقفت  ــدرج،  ال نزلت  جيبي،   في 

في طريقي اإلى المنزل اجتاحني ذلك الإح�سا�ص الفجائي بالر�سا 

الآني، اأخيرا ا�ستطعت اأن ابت�سم، يبدو اأن منا�سبة كهذه: مالقاة 

ل�ساعات قليلة،  لتجعلني، ولو  الماألوف في حا�سري كانت كافية 

اأرى في غير الماألوف، الموجود، ملجاأي من قلقي الدائم، ما اأثار 

في داخلي توترا هائال.

ما بعد الرتطام  

برلين مكان جميل، معقد وهائل، مليء بالحتمالت والخيارات. 

باإمكانية  العــتــراف  على  اإ�ــســرار  الجملة  لهذه  تــكــراري  وفــي 

اأكن  لم  جوانب  الجافة،  بيروقراطتيه  رغــم  المنفى،  يحمل  اأن 

ديكتاتورية  اأنظمة  تحكمها  التي  ــالدي“  „ب في  عليها  �ساأح�سل 

خو�سي  بعد  جاء  بذلك،  اعترافي  ودينية.  اجتماعية  وتعقيدات 

اأدركــت  ــي  اأن يبدو  اإذ  بالمنفى.  ارتطامي  مــن  الأولـــى  المرحلة 

اليقين  كما  الآخـــر،  والحا�سر  الما�سي  كبت  عملية  اأن  اأخــيــرا 

اأجل  من  بالدفاع  ت�سميتها  يمكن  ل  غيرهما،  دون  بوجودهما 

 البقاء، بل العك�ص تماما، هي اآلية لواعية باتجاه الهدم النف�سي.

ال�ساعة 6 �سباحا، البرد يلفح جدران منزلي في برلين، اأدخل اإلى 

للمرة  المنزل  �ساحبة  تركته  الذي  القديم  الردايو  اأدير  المطبخ، 

الأولى. ال�سوت ينزلق ويختفي، لكنه ي�سفي بع�سا من الألفة على 

النافذة،  مواجهة  في  اأجل�ص  الغاز،  على  »الركوة«  اأ�سع  المكان. 

الآن،  حتى  الخارج  في  قابعا  مــازال  الظالم  ال�ساعة،  اإلى  اأنظر 

باتجاه  اأتحرك  اأقــف،  �سيجارة،  اأ�سعل  جفني.  على  النعا�ص  كما 

الغاز، اأحدق في الماء يغلي، اأغم�ص عيني، اأحمل »الركوة«، اأ�سعها 
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جانبا، اأ�سمع لحنا ماألوفا، لحنا �سبيها لما ي�سبق ن�سرات الأخبار. 

يتحدث  قهوتي.  تح�سير  واأكمل  ال�سوت،  اأرفع  اإرادية  ل  وبحركة 

المذيع ب�سوت اأج�ص „غوتن مورغن..(�سباح الخير)„. 

مني،  وعــي  ودون  الفور  وعلى  اأنتبه،  اأن  قبل  لحظات  مــرت 

تحركت اآلية الدفاع التي كتبت عن ف�سلها ليلة اأم�ص. اأتوجه اإلى 

غرفة الجلو�ص، متجاهلة ال�سوت المنبعث من المطبخ كليا، اأ�سع 

اأ�سد  اأمامهما،  اأجل�ص  كمبيوتري.  بجوار  المكتب،  على  فنجاني 

كتفيي قليال اإلى الوراء واأكتب: „م�سى على وجودي في المنفى ١0 

اأ�سهر، ١0 اأ�سهر فقط“.

 �صحى ح�صن   �سحفية وم�سورة فل�سطينية �سورية من مواليد الكويت 

الألماني  التلفزيون  في  الثانية  القناة  في  حاليا  تعمل   .١٩85 عام 

(ZDF) وتن�سر في عدة �سحف ومواقع اإلكترونية. حازت على جائزة 

�سمير ق�سير لحرية ال�سحافة عام 20١3.
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I „�صباح الخير! معك ال�صفارة الألمانية في اأنقرة، نود ال�صتف�صار 

عن بع�س التفا�صيل ب�صاأن تاأ�صيرة �صفرك وتحديد موعد لإكمال 

بع�س الإجراءات …“. بهذه العبارة التي اخترقت اإحدى �صباحاتي 

الإ�صطنبولية، تغير اإيقاع الزمن وبداأت مجددا للمرة الثالثة خالل اأقل 

من عام بو�صع اإ�صتراتيجية لعي�س قادم مبهم. 

    

جدار برلين وحواجز دم�صق

اأحزم حقيبة الذاكرة واأهاجر ب�صمت

ROSHAK AHMAD   رو�صاك اأحمد

كنت في تلك اللحظة من الزمن قد ن�سيت تماما اأني طلبت عون 

اأ�سدقاء مقربين في البحث عن اإمكانية لل�سفر اإلى بلد اأوروبي ما، 

فقد انعدمت فر�ص بقائي اآمنة ك�سحفية ونا�سطة في دم�سق. كان 

بحثا عن جدوى، بحثا عن مقعد جامعي اأ�ستعي�ص به عن مقعدي 

الذي اأعلنت اإ�سرابي وتنازلت عنه بعد ثالث �سنوات درا�سية كانت 

قمة في ال�سغف والمتعة. كان بحثا عن منبر اإعالمي غير م�ساب 

بطاعة جنون عظمة ال�سلطة لأمار�ص عملي منه مجددا. 

اأحمر.  مقعد  على  اأجل�ص  �سباحا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 

البحث عن  انتظار محاولة  بيدي ورقة �سغيرة عليها رقم  اأحمل 

بنك تركي يقبل فتح ح�ساب م�سرفي لمراأة �سورية ل تملك ثروة 

من  الهاتفية  المكالمة  ت�سلمت  م�سجل.  اإقامة  عنوان  ول  مغرية 

القدرة  فاقدة  جيدا  الرقم  في  وتمعنت  النظر  حملقت  ال�سفارة، 

على قراءة الأرقــام، كل ما كان يجول 

في فكري كلمة (الجدوى).

متحم�سة  خائفة،  ممتنة،  حائرة، 

و�سعيدة، اأ�سير على ج�سر غالطه في 

اأول  اأفكر  اإ�سطنبول.  اأمينونو في  حي 

منذ  بــداأت  اإذ  تركيا،  في  بالتزاماتي 

برنامج  ل�سالح  العمل  اأ�سهر  ب�سعة 

تلفزيوني موجه للطفل ال�سوري اأن�سئ 

اأطفالنا  لدى  تبقى  ما  اإنقاذ  لمحاولة 

عوالمهم.  في  البقاء  على  القدرة  من 

كما اأعمل على اإنتاج فيلم وثائقي كنت 

قد �سورته في دم�سق. لكن احتمالت 

اأملك  ل  اإذ  �سئيلة.  تركيا  في  البقاء 

�سياحية  دخول  تاأ�سيرة  �سوى  قانونيا 

للتجديد،  قابلة  اأ�سهر  لثالثة  �سالحة 

التركية  الأرا�سي  مغادرة  ب�سرط  لكن 

ثم العودة اإليها مجددا. 

�سقة  في  هنا  اأ�سكن  والإنــتــاج في مجتمع جديد   التاأقلم 

تبرع بها لي اأحد الأ�سدقاء فور و�سولي. اأبحث عن �سبل الرتقاء 

بدوري كفرد �سمن مجتمع ب�سري ما، م�سرة على اإتمام درا�ستي 

اإل  الجامعية واإنتاج الفيلم. م�ساريعي هذه هي الجدوى والحلم، 

اأنها تواجه الكثير من المعيقات والتحديات. 

�سوريا  في  المقيمين  والــدّي  مع  هاتفية  مكالمة  اإلــى  األجاأ 

„تخيفني  اأخبرهما:  �سعوري.  وتناق�سات  ا�سطرابات  لي�ساركاني 

�سفر  حقيبة  احـــتـــواء  فــكــرة 

واحـــدة على كــل مــا اأمــلــك اأو 

ــي بــحــوزتــي في  ــا تــبــقــى لـ مـ

والع�سرين  الثامنة  يناهز  عمر 

لجيء في مركز »لغيزو« بعد 

ح�سوله على وجبة طعام.

Photo: Achim Wagner 
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ل�ست في  والكثير عنها.  �سعبها  اأجهل  قارة  للعي�ص في  والنتقال 

عمر مثالي للبدايات، اإل اأن فكرة الولدة مجددا بظروف اإن�سانية 

وبعيدا عن خطر المخابرات ال�سورية والموت تجذبني ب�سدة“.

دار النقا�ص بيننا حول اإمكانية موا�سلتي لما بداأت هناك في 

يثق  نوع  بالخبر، فهما من  �سعيدين جدا  كانا  واأمي  اأبي  األمانيا. 

جدا بقدرة ابنتهما على ال�ستمرار وخلق الفر�ص للتاأقلم والإنتاج 

حتى في مجتمع جديد.

حان موعد ا�ستالم التاأ�سيرة خالل فترة ق�سيرة جدا. اأ�سافر 

اإلى اأنقرة، فبناء على رغبة ال�سفارة الألمانية علي اأن اأحمل معي 

�سفري  جــواز  اأ�سلم  برلين.  ــ  اإ�سطنبول  للطيران  ال�سفر  تذكرة 

العودة  ثم  �ساعات  لب�سع  النتظار  كان علي  ال�ستقبال.  لموظف 

ل�سترجاع الجواز والتاأ�سيرة.

وداع الما�صي  

تتهياأ لي �سوارع اأنقرة وكاأنها برلين، مدينة كبيرة ل اأهل لي فيها 

ول اأ�سدقاء. علي تعلم ق�ساء الوقت فيها وحيدة. اأجل�ص في اإحدى 

المقاهي القريبة ول اأدري لماذا توجه تفكيري اإلى جدار برلين، 

هذا الجدار الذي لم اأ�ساهده �سابقا، لكن فكرته تثير الرعب في 

قلبي. كانت المقاربة في راأ�سي تدور حول جدار فا�سل في برلين 

مع حواجز ونقاط تفتي�ص في دم�سق. ت�سغلني منذ �سنتين تنبوؤاتي 

زوال  بعد  �سمنه  والعالقات  المجتمع  طبيعة  حول  المتناق�سة 

الف�سل الق�سري، اأعتقد اأن المجتمع البرليني �سير�سم لي تكهنات 

مختلفة من واقع تجربته المعا�سة.

اأعود اأدراجي ل�ستالم التاأ�سيرة، حتى تلك اللحظة لم اأكن قد 

اأ�ستلم  األمانيا.  اإلى  ال�سفر  باإمكانية  فعال  �ساأحظى  اأني  �سدقت 

يعنيني  المكتوبة ول  الكلمات  اأدقق في كل  التاأ�سيرة.  الجواز مع 

منها اإل ا�سمي وكلمة »فيزا«. ي�سلمني ال�سيد عبد الروؤوف، موظف 

الأ�سخا�ص  من  مجموعة  بــاأن  ويخبرني  �سفري  جــواز  ال�سفارة، 

اإلى م�سكن. كما كان  �ستتولى مهمة ا�ستقبالي من المطار ونقلي 

قد �ساألني �سابقا عن اإمكانية وجود اأحد المعارف في برلين يتطوع 

ل�ستقبالي في �سقته اإذ تحتاج اإجراءات تاأمين �سكن خا�ص اأ�سبوع 

اأو اأ�سبوعين. قمت بالفعل ب�سوؤال �سديق تعرفت اإليه خالل تدريب 

�سحفي ورحب بالفكرة. 

في الخارج قرب مدخل بناء ال�سفارة توجد مقاعد مخ�س�سة 

لالنتظار، لم يعد لدي ما اأنتظره هنا، لكني �سمحت لنف�سي بالجلو�ص 

قليال. اأتاأمل كلمة »فيزا« مجددا ويبداأ دماغي ببث �سريط م�سور في 

راأ�سي يروي كل ماع�سته، اأبي واأمي واإخوتي، اأقاربي حتى من ل�ست 

على ات�سال وطيد معهم، طفولتي، مدر�ستي، الجامعة، عملي، بيتي، 

المعتقلين.. �سريط  ال�سهداء،  الثورة،  التاك�سي،  الجيران، �سائقي 

لخ�ص كل الذاكرة وكاأني اأودع كل الما�سي، وكاأني اأنتقل اإلى عالم 

 مختلف وبعيد جدا، �سريط م�سور ي�سيب ب�سيء ي�سبه دوار البحر.

للهجرة،  نف�سيا  وال�ستعداد  جيدا  الذاكرة  حقيبة  حزم  علي  كان 

وهي تجربة اأجهل عنها با�ستثناء ما قراأته عنها في الأدب.

الرحيل ب�صمت  

قبل موعد ال�سفر ب�ساعة واحدة فقط اأبداأ بحزم حقيبة مالب�سي، 

اأن  اأ�ساأ  اأ�سدقائي في تركيا بهذا ال�ساأن. لم  اأخبرت  اأكن قد  لم 

يقيم لي اأحد حفل وداع ولم اأرغب في وداع اأحد، فل�ست قادرة 

لنف�سي مجتمعا  و�ساأبني  ال�ستات  من  نجوت  باأني  اإخبارهم  على 

يتمنى  �ساأودعهم  من  غالب  اأن  واأعلم  باأمان.  اأحيا  حيث  جديدا 

ذلك لنف�سه وعائلته اأي�سا لكن ما من طريقة. لذا قررت الرحيل 

ب�سمت.

مع  الأخــيــرة  الهاتفية  مكالمتي  اأجـــري  ــاتــورك  اأت مطار  فــي 

ال�سوري  اأن  اإل  �سوريا  في  وجــودهــم  من  فبالرغم  واأبـــي.  اأمــي 

اأمي:  لي  تقول  الداخل.  في  مازال  وكاأنه  نف�سه  يعتبر  تركيا  في 

الفرد  حــقــوق  يحترم  بلد  فــي  الحياة  ت�ستحقين  لبوتي  ــت  „اأنـ

اأحظى  اأن  هو  اأتمناه  كنت  ما  كل  لأجلك،  �سعيدة  اأنــا  وحرياته، 

الدافئ  �سوتها  يبقى  مغادرتك!“.  قبل  وتقبيلك  باحت�سانك 

برلين.  في  تيغل  مطار  ــى  اإل و�سولي  حتى  راأ�ــســي  في   الحزين 

هنا ما من اأحد بانتظاري كما اأخبرتني ال�سفارة. و�سديقي �ساحب 

العنوان الحتياطي ا�سطر لل�سفر اإلى خارج األمانيا قبل و�سولي. 

لكن لح�سن الحظ اأن جاء اأحد ال�سبان ال�سوريين، الذين تعرفت 

عليهم عن طريق الفي�سبوك، اإلى المطار ليلقي علي تحية الو�سول، 

اأو الخارجية اإلى  وكاأنه تنباأ باأن ل اأحد �سياأتي من قبل ال�سفارة 

المطار.

عاطلة عن العمل  

ا�ست�سافني ال�ساب في �سقته ال�سغيرة وتوا�سل مع اإحدى المنظمات 

اإلى  لي�سطحبوني  الجدد،  ال�سوريين  الوافدين  �سوؤون  تتولى  التي 

لدي  تكن  لم  اإذ  المطلوبة.  بالمعامالت  والبدء  الر�سمية  الدوائر 

التي  المعامالت  وهذه  الألمانية  البيرواقراطية  عن  فكرة  اأدنــى 

كانت بمثابة المفاجاأة لي. 

اأما المفاجاأة الكبرى فكانت ما يدعى بمكتب العمل اأو مركز 

العمل Jobcenter. فمن جهة لم يكن لدي اأي ت�سور عن تكفل دولة 

ما في عالمنا بم�ساريف الحياة لمواطن �سوري لحظة و�سوله بما 

يكفي فعال لم�ستوى معي�سي جيد، دون �سمانات م�سبقة اأو تمييز 

على اأي اأ�سا�ص، اأما من جهة ثانية كنت قد خططت لو�سائل تعينني 

على جني المال والعتماد على نف�سي. 

فقد تم اعتباري منذ لحظة دخول الأرا�سي الألمانية �سخ�سا 

مربكا  كان  ما  الدولة  من  الم�ساعدات  يتلقى  العمل  عن  عاطال 

لي. وحين اأخبرتهم عن م�ساريعي كان الجواب: �سناعة الأفالم ل 

يعتبر م�سدر دخل باإمكانك العثور على �ساعات فراغ اأيام عطلة 

خالل  لديك  الأ�سبوع  �سمن  اأما  م�سروعك  على  للعمل  الأ�سبوع 

الأ�سهر ال�ستة الأولى التزام بدرا�سة اللغة من ثم البحث عن عمل 

حقيقي!. 

ا�ست�سافني �سديقي ال�سوري لمدة اأ�سبوعين في �سقته، قمت 

حدث،  ما  لم�ساركتهم  ال�سفارة  مع  بالتوا�سل  الفترة  تلك  خالل 
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عبد  ال�سيد  واعتذر  يومين  خــالل  منهم  هاتفيا  ات�سال  تلقيت 

قبل  من  المواعيد  في  �سببه خطاأ  ما ح�سل  اأن  موؤكدا  الــروؤوف 

خالل  بالت�سال  �سيقومون  واأنهم  برلين،  في  الم�سوؤولة  الجهة 

اأ�سبوع.

لم اأح�سل بعدها على اأي جواب اأو رد، لكن ح�سلت بعد فترة 

من خالل المنظمة على غرفة في اإحدى مراكز ا�ستقبال الالجئين 

حتى عثوري على �سقة اأو غرفة في بيت م�سترك ا�ستاأجرها. 

بعد اأ�سبوعين من اليوم تنتهي اإقامتي ال�سالحة لمدة �سنتين 

في األمانيا، لم اأتمكن من اإنجاز الفيلم، وبرنامج الأطفال توقف عن 

البث بقرار من اإدارة المحطة التلفزيونية منذ اأكثر من عام، لكني 

والحواجز  الف�سل  جدار  اإ�سقاط  على  قادرة  ال�سعوب  اأن  فهمت 

الأمنية فيما بينها على م�ستوى العالقات الإن�سانية حين �سقوط 

الأنظمة القائمة على فر�سها.

عن  هنا  اأودعهم  لم  الذين  اأ�سدقائي  من  الكثير  و�سل  لقد 

من  الأ�سدقاء  من  جديد  مجتمع  على  وح�سلت  البحر،  طريق 

اللغة  بنجاح كل مراحل درا�سة  اأنهيت  العالم، كما  بلدان  مختلف 

وت�سبثت بنجاح برواية اأمي باأنني لبوة.

 رو�صاك اأحمد   من مواليد القام�سلي عام ١٩86. �سحافية وم�سورة 

وثائقيات  واإنتاج  بالكتابة   20١١ منذ  بــداأت  برلين.  في  حاليا  تقيم 

وتقارير م�سورة عن الحراك ال�سعبي في �سوريا تحت اأ�سماء م�ستعارة 

فيله  دويت�سه  موؤ�س�سة  منها  والعالمية  المحلية  الموؤ�س�سات  لعدد من 

الألمانية.
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